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ÚVOD

Lidský život a zdraví člověka patří mezi nejvýznamnější hodnoty, mezi to 

nejcennější, co máme. Proto bychom je měli chránit před riziky, kterým jsou 

vystavovány a která na nás číhají, ať jdeme kamkoliv, ať děláme cokoliv. Odchylky 

jsou pouze v míře, v jaké se tato rizika pro život a zdraví člověka vyskytují. Zapojíme-li 

se do pracovního procesu, tato míra vzroste. Výkon pracovní činnosti totiž bývá často

spojen s vyšším stupněm ohrožení lidského života a zdraví, než jaký je v prostředí 

mimopracovním.

Ideálním stavem by bylo, kdybychom dokázali veškeré zdroje potenciálního 

nebezpečí vyloučit a zajistit tak zcela bezpečné podmínky pro výkon všech profesí. 

Tento cíl je však nedosažitelný. Jediné, co nám zbývá, je snažit se rizika eliminovat na 

co nejnižší míru a vytvořit tak co možná nejbezpečnější pracovní prostředí. Důraz 

bychom tedy měli v prvé řadě klást na předcházení poškození lidského zdraví. Prevence 

je základem. Vždyť vždy je lepší škodám předcházet, než je následně napravovat. 

Pokud však i přes veškerá bezpečnostní opatření nebo pro jejich porušení ke škodné 

události skutečně dojde a zdraví zaměstnance bude poškozeno či dokonce dojde k jeho 

úmrtí, musíme zajistit, aby veškerá újma, kterou utrpěl, byla nahrazena, respektive 

zmírněna.

Protože poškození zdraví související s výkonem práce je stále, i přes pokrok 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, velice častým jevem, rozhodla jsem se 

ve své práci věnovat právě tomuto tématu – tedy pracovním úrazům, nemocem

z povolání a jejich odškodňování. Cílem této diplomové práce tak bude podat ucelený

přehled o zvolené problematice, charakterizovat a zhodnotit současný systém 

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem či nemocí 

z povolání (zejména se zaměřením na poskytované náhrady) a to i s přihlédnutím 

k tomu, že se jedná o úpravu pouze dočasnou, která by měla být v dohledné době 

nahrazena novou úpravou zavádějící systém úrazového pojištění zaměstnanců. Proto 

bude mou snahou rovněž objasnění základních zásad fungování nového systému a jeho 

zhodnocení.

Pro utvoření uceleného pohledu na zvolenou problematiku se budu v úvodu své 

práce nejprve okrajově zabývat otázkou ochrany zdraví zaměstnanců, tedy otázkou 
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bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (včetně povinností zaměstnavatele v souvislosti 

s pracovními úrazy a nemocemi z povolání, které jsou v systematice zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce řazeny do páté části upravující právě bezpečnost 

a ochranu zdraví zaměstnanců při práci).

Protože v důsledku škodné události vzniká mezi zaměstnavatelem a poškozeným 

zaměstnancem odpovědnostní vztah, nastíním v následující kapitole nejprve obecné 

pojetí odpovědnosti v právu a její pojetí v právu pracovním.

Samostatná kapitola bude věnována základní charakteristice odpovědnosti 

zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání, jako jednoho 

z druhů tzv. zvláštní odpovědnosti zaměstnavatele za škodu. V této třetí kapitole se tedy 

budu zabývat podrobným rozborem základních předpokladů vzniku odpovědnosti 

zaměstnavatele za škodu, bez jejichž naplnění by nemohly být uplatňovány nároky 

z odpovědnosti plynoucí. Zejména se budu snažit přesně vymezit co je pracovním 

úrazem a co se považuje za nemoc z povolání. Protože neméně významným je pojem 

„plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním“ budu i jemu věnovat větší 

pozornost a pokusím se ho definovat zejména s použitím bohaté judikatury.

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci je v pracovním 

právu vždy pojímána jako odpovědnost objektivní. Odpovědnost tedy nastává bez 

ohledu na zavinění zaměstnavatele. Někdy příliš tvrdé dopady této koncepce na 

zaměstnavatele, zejména pokud řádně splnil všechny své povinnosti, mají být mírněny 

možností zproštění se odpovědnosti zaměstnavatele, tedy připuštěním liberace z přesně 

stanovených důvodů. Touto otázkou se budu zabývat v kapitole čtvrté.

Pátou kapitolu, která bude pojata nejobšírněji, věnuji již samotným náhradám, které 

jsou poskytovány z titulu odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech 

a nemocech z povolání. Kapitola bude členěna na náhrady, na které vzniká nárok 

poškozenému zaměstnanci, a na ty, které jsou poskytovány až v případě jeho úmrtí 

pozůstalým. 

K 1. 1. 1993 bylo zavedeno zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za 

škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání, ze kterého jsou nároky 

poškozených hrazeny. Důvody pro zařazení tohoto institutu do našeho právního řádu 

byly jak na straně poškozených zaměstnanců, tak i na straně odpovědného 



- 9 -

zaměstnavatele. Odškodnění, které musel zaměstnavatel jako odpovědný subjekt 

poskytovat, pro něj často mohlo mít až likvidační charakter (jednalo-li se např. o menší 

podnik). Na druhé straně i poškozený zaměstnanec měl nejisté postavení ohledně 

vyplácených náhrad, došlo-li např. k platební neschopnosti zaměstnavatele. Z těchto 

a dalších důvodů tedy došlo k zavedení institutu zákonného pojištění odpovědnosti 

zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání, kterému se 

budu věnovat v kapitole šesté.

Úprava odškodňovaní pracovních úrazů a nemocí z povolání je obsažena v zákoně 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“ či „ZP“) a to v jeho 

přechodných ustanoveních. Její zařazení plyne z pojímání této úpravy jako jistého 

provizoria, dle kterého je nutné se řídit do nabytí účinnosti úpravy úrazového pojištění 

zaměstnanců. Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců č. 266/2006 Sb. má nabýt 

účinnosti k 1. 1. 2013, proto v sedmé kapitole nastíním i úpravu obsaženou v tomto 

zákoně. Budu se rovněž zabývat důvody jejího přijetí a pokusím se o celkové 

zhodnocení změn, které by měl zákon přinést.

V poslední kapitole bude mým cílem ukázat, jak se v posledních letech vyvíjel 

počet pracovních úrazů a nemocí z povolání v České republice.

Ve své práci budu vycházet především z právních předpisů a judikatury soudů, dále 

z odborných učebnic a knih, komentářů k zákonům, článků věnujících se této 

problematice a internetových zdrojů. 
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1 OCHRANA ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ

Lidské zdraví je nutné chápat jako nejvyšší hodnotu a podle toho je také nutné jej 

chránit. Zdraví člověka je podle Světové zdravotnické organizace (WHO) definováno 

jako stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, tedy ne pouze jako nepřítomnost 

nemoci nebo zdravotního postižení. Náš zdravotní stav jako celek je ovlivňován celou 

řadou faktorů. Kromě vrozených predispozic ovlivňujících naše zdraví má na něj 

podstatný vliv také vnější prostředí, ve kterém se pohybujeme. Podstatnou část našeho 

běžného dne a tedy celkově i našeho života strávíme v prostředí pracovním, kde na nás 

působí faktory značně odlišné od prostředí mimopracovního. Obecně lze říci, že 

pracovní prostředí a výkon pracovní činnosti jsou většinou spojeny s větší mírou rizika 

než prostředí mimopracovní a činnosti v tomto prostředí vykonávané. Z tohoto důvodu 

je nutné stanovit pravidla, která budou mít za cíl negativní vlivy pracovního prostředí

a výkonu pracovní činnosti na naše zdraví eliminovat a tím naše zdraví chránit před 

jeho poškozením souvisejícím s výkonem práce (tedy chránit před pracovními úrazy, 

ohrožením nemocí z povolání a nemocemi z povolání).

Proto můžeme označit závazek zaměstnavatele k neustálému zajišťování vhodného 

a příznivého pracovního prostředí pro své zaměstnance a tím tedy závazek k dodržování 

pravidel ochrany a bezpečnosti zdraví při práci za jednu z nejvýznamnějších povinností 

zaměstnavatele vůbec. Tato povinnost vyplývá již ze samotné Listiny základních práv 

a svobod ČR (ústavního zákona č. 2/1993 Sb.), kde je v článku 28 zakotveno právo 

každého zaměstnance na uspokojivé pracovní podmínky.

Každá osoba tedy koná svou práci vždy v určitém pracovním prostředí, na určitém 

pracovišti a za určitých pracovních podmínek. Rozdíl mezi prostředím pracovním 

a mimopracovním bude nejvýraznější při výkonu manuální práce, kde zaměstnanci 

přicházejí do styku se specifickými pracovními předměty, stroji či nářadím, kde se 

potýkají se specifickými technologiemi, pracovními postupy či materiály. V zájmu 

každého zaměstnavatele je, aby pracovní podmínky, které svým zaměstnancům vytváří, 

byly co nejpříznivější, aby se rizika, která jsou spojena s výkonem dané práce, omezila

na minimum (příkladem lze zmínit nezbytnost přijetí bezpečnostních opatření při práci

se škodlivými látkami). V opačném případě (při existenci zdraví škodlivých pracovních

podmínek, při nesprávně organizované a prováděné práci) totiž existuje potenciální 
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nebezpečí vzniku poškození zdraví či ohrožení života zaměstnaných osob, což vedle 

primárního negativního důsledku (tedy újmy na zdraví postiženého zaměstnance) 

s sebou rovněž nese také zvýšené náklady pro poškozeného i jeho zaměstnavatele. 

V průmyslově vyspělých zemích se proto dnes klade neustále větší důraz na otázky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s tím související problémy (např. zařízení 

pracoviště, osvětlení, větratelnost místností).1

Celým zákoníkem práce se proto prolínají ustanovení řešící ochranu zdraví

zaměstnanců při práci, která mají plnit zejména preventivní funkci (snaha o předcházení 

negativním důsledkům, tedy pracovním úrazům, ohrožení nemocemi z povolání

a nemocem z povolání). Prvním v řadě je ustanovení § 37 odst. 5 ZP, které stanoví, že 

ihned při nástupu do zaměstnání musí být každý zaměstnanec řádně seznámen 

s pracovním řádem a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. Stěžejní úprava je pak obsažena v páté části ZP nazvané bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci.2 Tato část pátá ZP však obsahuje pouze základní úpravu práv 

a povinností zaměstnavatelů a zaměstnanců na tomto úseku. Tzv. technické aspekty 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou upraveny v na ZP navazujícím zákoně 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).3

Souhrnně je možno říci, že hlavním cílem právní úpravy bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci je předcházet nebo omezovat rizika ohrožující životy a zdraví 

zaměstnanců při práci a všech fyzických osob, jež se s vědomím zaměstnavatele na 

pracovišti zdržují. Tato rizika mohou pramenit zejména z vadného uspořádání 

pracoviště, působení rizikových faktorů, volby a použití pracovních prostředků, 

pracovních postupů a režimu práce, z úrovně vzdělání zaměstnanců a jejich poučení 

k práci nebo jejich nepříznivého zdravotního stavu.4

                                               
1 TRÖSTER, Petr in BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. s. 352-

354.
2 DANDOVÁ, Eva. Náhrada škody při pracovních úrazech a nemocech z povolání. 1. vydání. Praha: PROSPEKTRUM spol. s r.o., 

2002. s. 9.
3 KOTTNAUER, Antonín in HOCHMAN, Josef; KOTTNAUER, Antonín; ÚLEHLOVÁ, Helena. Nový zákoník práce 

s komentářem, použitelnou judikaturou a předpisy souvisejícími. 2. aktualizované a přepracované vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 
2008. s. 292.

4 JOUZA, Ladislav. Zákoník práce s komentářem včetně aplikace občanského zákoníku. 3. aktualizované vydání. Praha: BOVA 
POLYGON, 2008. s. 313.
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1.1 POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI PRACOVNÍCH ÚRAZECH 

A NEMOCECH Z POVOLÁNÍ

Součástí páté části ZP upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci je rovněž 

úprava povinností zaměstnavatele v souvislosti s pracovními úrazy a nemocemi 

z povolání. Tato úprava je obsažena v § 105 ZP a obsahuje zejména dále popsané 

povinnosti zaměstnavatele.

1) Jak plyne z § 105 odst. 1 ZP, je v případě vzniku pracovního úrazu prvořadou 

povinností zaměstnavatele, u kterého k úrazu došlo, neprodleně objasnit 

příčiny a okolnosti vzniku úrazu. Toto šetření provede za účasti zaměstnance

(pokud to jeho zdravotní stav dovoluje), svědků a za účasti odborové 

organizace nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Do 

doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu by mělo být místo, 

kde k úrazu došlo, zachováno v nezměněném stavu. Proto nesmí zaměstnavatel 

tento stav bez vážných důvodů měnit.

2) U těch pracovních úrazů, které způsobily pracovní neschopnost zaměstnance 

delší než 3 dny, nebo těch, jejichž následkem byla smrt zaměstnance, je 

zaměstnavatel povinen vyhotovit záznam o úrazu a vést veškerou dokumentaci 

o nich (§ 105 odst. 3 ZP). Informace, které jsou obsahem záznamu o úrazu 

(jako např. za jakých okolností k úrazu došlo, určení zdroje úrazu, jména 

svědků úrazu) je možno nejlépe zjistit bezprostředně po vzniku úrazu. Z tohoto

důvodu je stanovena lhůta, ve které má být záznam vyhotoven, v délce pěti

pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu zaměstnavatel dozvěděl. Tato úprava 

je obsažena v nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, 

hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

3) I pracovní úrazy, jimiž nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla 

způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny, musí 

zaměstnavatel evidovat. Pro tyto případy je povinen vést knihu úrazů (§ 105 

odst. 2 ZP). Kniha úrazů musí obsahovat veškeré údaje potřebné k sepsání 

záznamu o úrazu. Zaměstnavatel totiž nemůže nikdy dopředu předpokládat, jak 

se zdravotní stav poškozeného vyvine, a v případě jeho zhoršení s následnou 
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pracovní neschopností přesahující 3 dny bude nutné sepsat o úrazu záznam.5

4) Zaměstnavatel je taktéž povinen vést evidenci zaměstnanců, u kterých byla 

uznána nemoc z povolání, která vznikla na jeho pracovišti (§ 105 odst. 6 ZP).

Výše zmíněné povinnosti zaměstnavatele uvedené pod body 2, 3 a 4 lze označit 

jako povinnosti evidenční. 

V praxi často dochází k situacím, kdy poškozený zaměstnanec utrpěný úraz 

neohlásí, a tudíž tento nebude zaevidován a nebude tedy možno vytvořit záznam 

o pracovním úrazu. Důvody pro takovéto jednání zaměstnance mohou být různé. 

Nejčastěji takto poškození jednají (resp. nejednají), pokud se u nich v době 

bezprostředně po úrazu neprojeví žádné negativní následky, a proto necítí potřebu úraz 

ohlásit. Často se však škodlivé následky mohou projevit až po uplynutí určité doby. 

V takových případech by bylo nespravedlivé nepřiznat zaměstnanci náhradu škody, 

bylo-li prokázáno, že se jedná o pracovní úraz, jen pro jeho pozdní oznámení. Včasné 

hlášení a řádné sepsání záznamu tak nejsou podle ustálené soudní praxe (srov.

rozhodnutí Nejvyššího soudu R 24/1965) podmínkou pro uplatnění nároku na 

odškodnění.6 Evidence pracovních úrazů a sepisování záznamů o nich je sice důležitou 

pomůckou pro posouzení, zda a do jaké míry zaměstnavatel za vzniklou škodu 

odpovídá, záznam o úrazu však není jediným a rozhodujícím důkazem o skutečnosti, 

zda úraz, který zaměstnanec utrpěl, je pracovním úrazem dle zákoníku práce. 

Zaměstnanec tak má možnost prokázat existenci pracovního úrazu jiným způsobem a to 

pomocí běžných důkazních prostředků, např. svědecké výpovědi ostatních zaměstnanců, 

vyjádření lékaře, znaleckého posudku.7 Jeho pozice je však neexistencí záznamu do jisté 

míry ztížena.

5) Další z povinností zaměstnavatele je povinnost ohlašovací. Dle ní musí 

zaměstnavatel ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným 

orgánům a institucím (§ 105 odst. 4 ZP). Výčet těchto orgánů a institucí je 

obsažen v nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení 

a zasílání záznamu o úrazu, a to v § 4 a § 6. Jedná se o odborovou organizaci 

                                               
5 DANDOVÁ, Eva. Změny v evidenci pracovních úrazů I. část. Sondy revue: paragrafy do kapsy. 2010, roč. 20, č. 12, s. 11-15.
6 BUDOVEC, Zdeněk. Pracovní úrazy a nemoci z povolání [online] [citováno 17. února 2012]. Dostupný z: http://www.i-

poradce.cz/SubPages/OtvorDokument/Clanok.aspx?idclanok=92508&zor=1.
7 JOUZA, Ladislav. Průvodce odškodňováním pracovních úrazů a nemocí z povolání. Průvodce extra. 2008, roč. 6, č. 3, s. 25.
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a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zdravotní 

pojišťovnu, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn či

územně příslušný útvar Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné 

skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin

a další.

6) Prevenční povinnost zaměstnavatele spočívá v nutnosti přijímat opatření proti 

opakování pracovních úrazů. Jeho povinností je taktéž uplatnit taková opatření, 

aby odstranil nebo minimalizoval rizikové faktory, které vyvolávají ohrožení 

nemocí z povolání nebo nemoc z povolání (§ 105 odst. 5,6 ZP).
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2 ODPOVĚDNOST V PRACOVNÍM PRÁVU

Chování lidí je usměrňováno řadou příkazů a zákazů, řadou pravidel, jak správně 

jednat. Nedostojíme-li některé z povinností, která nám byla touto formou uložena, 

dostaví se negativní důsledky našeho jednání. Za takový negativní následek je 

považován vznik odpovědnosti osoby, jež porušila příslušnou sociální normu. Protože 

může docházet k porušování různých druhů sociálních norem, rozlišují se také různé 

druhy odpovědnosti – od odpovědnosti morální přes politickou až k odpovědnosti 

právní.

Právní odpovědnost vzniká jako následek porušení právní povinnosti. Je chápána 

jako povinnost strpět právními normami předvídané nepříznivé následky za porušení 

uložené povinnost. Jedná se tedy o sankci za porušení povinnosti8.

Vznik právní odpovědnosti lze vyjádřit následujícím schématem:

existence primární právní povinnosti

↓

porušení primární právní povinnosti

↓

vznik sekundární povinnosti sankční povahy

Právní odpovědnost má dvě základní formy:

a) odpovědnost subjektivní (odpovědnost za zavinění), která vždy předpokládá 

zaviněné porušení právní povinnosti ať už úmyslné nebo nedbalostní,

b) odpovědnost objektivní (odpovědnost za protiprávní stav, za výsledek), která 

vzniká bez ohledu na zavinění odpovědného subjektu.

Právní odpovědnost je možné dále třídit dle jednotlivých právních odvětví, tedy dle 

toho, zda byla porušena norma občanskoprávní, trestněprávní, pracovněprávní nebo 

jiná.

Pracovněprávní odpovědnost je definována jako zvláštní kvalifikovaný druh 

pracovněprávní povinnosti, jejíž vznik jako sekundární povinnosti předpokládá porušení 

                                               
8 VYSOKAJOVÁ, Margerita in HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2011. s. 406.
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primární právní povinnosti.9 Současně se vznikem odpovědnosti vzniká také nový 

právní vztah, tzv. odpovědnostní pracovněprávní vztah. Předpokladem jeho vzniku je 

existence vztahu základního (pracovního poměru či vztahu založeného dohodou o práci 

konané mimo pracovní poměr), od kterého je odvozen.10 Obsahem odpovědnostního 

právního vztahu jsou práva poškozeného a povinnosti odpovědného subjektu, tedy 

právě sekundární povinnost sankční povahy.

I samu odpovědnost v pracovním právu je možné členit dle různých kritérií 

(odpovědnost subjektivní a objektivní, odpovědnost hmotnou a jinou než hmotnou 

a další členění). Nejvýznamnějším druhem odpovědnosti v pracovním právu vůbec je 

odpovědnost za škodu (z širšího hlediska je řazena mezi odpovědnost hmotnou).

Ke škodám může docházet na obou stranách pracovního vztahu, tedy jak na straně 

zaměstnance, tak také zaměstnavatele. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu vzniklou 

zaměstnanci je vždy odpovědností objektivní. Naproti tomu odpovědnost zaměstnance 

za škodu způsobenou zaměstnavateli je vždy odpovědností subjektivní (zaměstnanec 

odpovídá jen za škodu, kterou zavinil).

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci směřuje k plné 

náhradě škody, kterou zaměstnanec utrpěl při plnění pracovních povinností nebo 

v přímé souvislosti s ním. Zaměstnavatel za ni odpovídá vždy, i když sám žádnou 

povinnost neporušil. V každém případě se jedná o odpovědnost objektivní, která však 

může být zmírněna připuštěním liberace, tedy zproštěním se odpovědnosti 

zaměstnavatelem při existenci právem předpokládaných skutečností. Tato odpovědnost 

se dělí na několik druhů:

1)obecnou odpovědnost

2)zvláštní odpovědnost

a. odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech 

a nemocech z povolání

b. odpovědnost za škodu na odložených věcech

c. odpovědnost za škodu vzniklou zaměstnanci při odvracení škody11

                                               
9 BĚLINA, Miroslav in BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. 

s. 382.
10 BĚLINA, Miroslav in BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. 

s. 383.
11 VYSOKAJOVÁ, Margerita in HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2011. s. 418.
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Ustanovení o obecné odpovědnosti má charakter lex generalis, úprava zvláštní 

odpovědnosti pak lex specialis. Z obecného pravidla „lex specialis derogat legi 

generali“ plyne, že zvláštní úprava (jsou-li naplněny předpoklady pro její aplikaci) má 

přednost před úpravou obecnou.12

                                               
12 GREGOROVÁ, Zdeňka in GALVAS, Milan; GREGOROVÁ, Zdeňka; HRABCOVÁ, Dana. Základy pracovního práva. 1. 

vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. s. 236.
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3 ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNAVATELE ZA ŠKODU PŘI PRACOVNÍCH 

ÚRAZECH A NEMOCECH Z POVOLÁNÍ

Jak bylo zmiňováno v úvodu práce, výkon jakékoliv činnosti je vždy spojen 

s určitými, byť minimálními, riziky pro zdraví člověka. Tato rizika nelze zcela vyloučit, 

je pouze možné pokusit se o jejich eliminování. Toto platí, ať už se jedná o činnost 

mimopracovní či pracovní. Při výkonu pracovní činnosti jsou navíc tato rizika ještě 

znásobena. Proto je nezbytně nutné řídit se pravidly pro bezpečný výkon práce

a bezpodmínečně dodržovat předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. 

Protože však nikdy není možné rizika, která hrozí lidskému zdraví při výkonu 

práce, zcela vyloučit, může dojít i přes řádné dodržování všech bezpečnostních pravidel 

k poškození zdraví. Při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním tak 

může zaměstnanci vzniknout újma na zdraví, která mu musí být odčiněna. Touto újmou 

může být pracovní úraz či nemoc z povolání, ale i jakékoliv jiné poškození zdraví 

zaměstnance, pokud jej nelze podřadit pod tyto dvě skupiny, splňuje-li podmínku 

vzniku při plnění pracovních povinností nebo v přímé souvislosti s ním. 

Je možné tedy rozlišovat odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních

úrazech a nemocech z povolání a tzv. odpovědnost smíšenou, kdy zaměstnanec utrpěl 

újmu na zdraví, ale nejedná se ani o pracovní úraz, ani o nemoc z povolání (v obou 

případech se jedná o odpovědnost objektivní). Předpoklady vzniku této smíšené 

odpovědnosti se posuzují podle ustanovení o obecné odpovědnosti za škodu 

zaměstnavatele, ale náhrady se poskytují shodně jako u pracovních úrazů.13 Příkladem 

může být poškození zdraví vzniklé v důsledku dlouhodobého uvolňování škodlivých 

látek ze zařízení, kterým je pracoviště vybaveno. Z důvodu dlouhodobosti působení se 

nejedná o pracovní úraz a z důvodu absence uvedení vzniklého onemocnění v seznamu 

nemocí z povolání se nejedná ani o nemoc z povolání.14

Obsahem odpovědnosti zaměstnavatele za škodu je v těchto případech povinnost 

poskytnout poškozenému celou řadu náhrad a tím kompenzovat újmu, kterou utrpěl. 

                                               
13 GREGOROVÁ, Zdeňka in GALVAS, Milan; GREGOROVÁ, Zdeňka; HRABCOVÁ, Dana. Základy pracovního práva. 1. 

vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. s. 236.
14 NOVOTNÝ, Zdeněk in BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. s. 1047.
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Poškození zdraví zaměstnance má často dalekosáhlé důsledky nejen pro něj samotného, 

ale i pro celou jeho rodinu. Následkem takovéto újmy na zdraví může být neschopnost 

zaměstnanec získávat prací prostředky na uspokojování svých životních potřeb a na 

uspokojování životních potřeb spolu žijících osob (tato schopnost může být po určitou 

dobu vyloučena zcela nebo může být omezena pouze její míra). Zároveň zaměstnanci 

často vznikají náklady spojené s léčením a někdy i věcná škoda. Z tohoto hlediska je 

účelem plnění poskytovaných z titulu odpovědnosti zaměstnavatele za škodu náhrada

majetkové újmy, kterou poškozený zaměstnanec v důsledku pracovního úrazu či nemoci 

z povolání (popř. jiné újmy na zdraví) utrpěl. Poskytované náhrady mají v tomto 

případě kompenzační funkci.15 U škody na zdraví však chápeme náhradu také jako 

určité zadostiučinění za vytrpěnou bolest a omezení společenského uplatnění. Z tohoto 

pohledu se jedná o náhradu nemajetkové újmy (resp. její zmírnění) a funkce, kterou má 

tato náhrada plnit, je funkce satisfakční (satisfakce škody na zdraví zaměstnance).

3.1 PŘEDPOKLADY VZNIKU ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNAVATELE ZA 

ŠKODU PŘI PRACOVNÍCH ÚRAZECH A NEMOCECH Z POVOLÁNÍ

K tomu, aby zaměstnavatel zaměstnanci odpovídal za škodu vzniklou pracovním 

úrazem či nemocí z povolání, je nutné, aby byly splněny následující předpoklady, 

jejichž existenci musí prokázat poškozený zaměstnanec:

a) existence pracovního úrazu nebo nemoci z povolání,

b) vznik škody na straně zaměstnance (příp. pozůstalých, pokud došlo k úmrtí 

zaměstnance v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání),

c) příčinná souvislost (kauzální nexus) mezi pracovním úrazem nebo nemocí 

z povolání a vznikem škody.

Ke vzniku odpovědnosti zaměstnavatele za škodu tedy musí být splněny tyto tři 

základní podmínky (zavinění mezi ně nepatří). Z jejich výčtu jasně plyne, a v § 366 

odst. 4 ZP je rovněž výslovně stanoveno, že k odpovědnosti zaměstnavatele za škodu 

není potřeba porušení povinnosti na jeho straně. Zaměstnavatel je tak odpovědný za 

škodu, a je povinen ji nahradit, i pokud dodržel všechny předpisy k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci (s výjimkou případů, kdy se může odpovědnosti zprostit).

                                               
15 JOUZA, Ladislav. Průvodce odškodňováním pracovních úrazů a nemocí z povolání. Průvodce extra. 2008, roč. 6, č. 3, s. 6.
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Podrobným vymezením toho, co je chápáno jako pracovní úraz a nemoc 

z povolání, se budu zabývat v následujících podkapitolách.

Škoda je obvykle definována jako majetková újma vyčíslitelná v penězích. 

V případě pracovních úrazů a nemocí z povolání se však v rámci náhrady škody 

odškodňuje, resp. zmírňuje, i újma nemajetková. Obsah náhrady škody je v případě 

pracovních úrazů a nemocí z povolání určen jednotlivými dílčími nároky, které jsou 

detailněji rozebrány v příslušné kapitole (viz kapitola 5). 

K podmínce existence škody na straně zaměstnance je potřeba upozornit na nutnost 

odlišení pojmů poškození zdraví a škoda. Poškození zdraví (tedy zhoršení zdravotního 

stavu zaměstnance) je prvotním důsledkem nastalé události (pracovního úrazu či 

nemoci z povolání), to však samo o sobě ještě nezakládá povinnost zaměstnavatele 

poskytnout nějaké náhrady. Poskytování náhrad je vázáno až na vznik škody, která je 

teprve důsledkem poškození zdraví.16 Opodstatněnost tohoto rozlišování dokládá soudní 

rozhodnutí R 35/2000, které říká, že „ke vzniku škody u odpovědnosti zaměstnavatele za 

škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání nedochází již tím, že se zhorší 

zdravotní stav poškozeného zaměstnance (sníží jeho pracovní způsobilost), ale teprve 

tehdy, jestliže důsledky zhoršení zdravotního stavu, které se projevily u poškozeného, lze 

vyjádřit v penězích.“

Posledním, ale velice důležitým předpokladem vzniku odpovědnosti je existence 

příčinné souvislosti. Pracovní úraz či nemoc z povolání tak musí být příčinou vzniklé 

škody (bez pracovního úrazu či nemoci z povolání by škoda nevznikla tak, jak vznikla), 

jinak odpovědnost zaměstnavatele nenastoupí. 

K otázce existence příčinné souvislosti se vyjádřily soudy v celé řadě případů.

Ze stanoviska R 11/1976 plyne, že následek nemusí vzniknout vždy jen z jediné 

příčiny. Toto stanovisko totiž říká, že musí existovat příčinná souvislost mezi úrazovým 

dějem a poškozením zdraví zaměstnance, přitom však pracovní úraz nemusí být jedinou 

příčinou vzniku škody, postačí, pokud se jedná o jednu z příčin, avšak příčinu důležitou, 

podstatnou a značnou. Navíc bylo ve stanovisku zdůrazněno, že příčinná souvislost 

a tedy i odpovědnost zaměstnavatele není vyloučena jen tím, že zaměstnanec má 

                                               
16 POKORNÝ, Milan; HOCHMAN, Josef. Odpovědnost za škodu v právu občanském a pracovním. 3. aktualizované a doplněné 

vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2008. s. 168.
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vrozené predispozice ke vzniku poškození zdraví a tyto predispozice spolupůsobily 

společně s úrazovým dějem na vznik tohoto poškození. Existence chorobného stavu, 

byť latentního, tak nemůže vyloučit závěr, že mezi úrazovým dějem (nemocí 

z povolání) a jím vyvolaným následným chorobným stavem je přímá příčinná 

souvislost, a že tedy vyvolání tohoto chorobného stavu bylo způsobeno výkonem práce 

jako jednou z hlavních příčin. Příkladem je zaměstnanec, u něhož v důsledku zvednutí 

těžkého břemene dojde k výhřezu meziobratlové ploténky, na které byly již několik let 

degenerativní změny tuberkulózního původu, a tím i predispozice výhřezu ploténky.

Dále soudy zdůraznily, že příčinná souvislost musí být skutečně dána, musí být 

bezpečně prokázána, nestačí jen připuštění možnosti zhoršení zdravotního stavu 

pracovníka v důsledku úrazového děje (viz R 9/1984, R 28/1980).

Příčinná souvislost však nemusí být dána vždy u všech žalovaných dílčích nároků. 

Může tak nastat situace, kdy ztížení společenského uplatnění není v příčinné souvislosti, 

ale náhrada za ztrátu na výdělku ano (viz rozhodnutí NS ČSR sp. zn. 5 Cz 148/89).

Byly-li splněny všechny podmínky vzniku odpovědnosti, je nutné také určit, který 

zaměstnavatel onu odpovědnost ponese. Při stanovení odpovědného zaměstnavatele 

vycházíme u pracovních úrazů z ustanovení § 366 odst. 1 ZP. Z tohoto ustanovení 

vyplývá, že subjektem odpovědným za pracovní úraz je ten zaměstnavatel, u kterého 

byl poškozený zaměstnanec v době úrazu zaměstnán (tedy vykonával pro něj práci

v pracovním poměru nebo dle dohody o práci konané mimo pracovní poměr). To se 

uplatní i na případy, kdy se následky pracovního úrazu projeví až po delší době, ve které 

již může být zaměstnavatelem poškozeného zaměstnance zcela jiný subjekt. Pro 

odpovědnost bude vždy rozhodující pracovněprávní vztah existující v době úrazu. Měl-

li zaměstnanec v době pracovního úrazu více pracovněprávních vztahů a tedy více 

zaměstnavatelů, pak je odpovědným ten, pro kterého zaměstnanec právě plnil pracovní 

úkoly nebo byl činný v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů. 

U nemocí z povolání je určení odpovědného zaměstnavatele řešeno jiným 

způsobem. Tento odlišný způsob stanovení odpovědného subjektu plyne ze samotné 

povahy nemocí z povolání, totiž časté existence delšího časového úseku do projevu 

příznaků nemoci. Z toho důvodu dle § 366 odst. 2 ZP odpovídá za škodu vzniklou 

zaměstnanci z nemoci z povolání ten zaměstnavatel, u něhož zaměstnanec naposledy 
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před zjištěním nemoci z povolání pracoval a to za podmínek, za nichž nemoc 

z povolání, kterou trpí, vzniká (rozhodujícím je okamžik zjištění nemoci z povolání, 

nikoliv doba jejího vzniku, neboť ta je často obtížně určitelná). Přitom je lhostejno, po 

jakou dobu tam práci vykonával. Zákonnou podmínkou tedy není taková délka výkonu 

zaměstnání u tohoto zaměstnavatele, aby jen z tohoto zaměstnání mohla vzniknout 

nemoc z povolání.17 Odpovědný zaměstnavatel má pak dle ustanovení § 384 ZP 

regresní nárok vůči všem zaměstnavatelům, u nichž zaměstnanec za zmíněných 

podmínek také pracoval.

3.2 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

3.2.1 PRACOVNÍ ÚRAZ

Definici pojmu pracovní úraz dnes nalezneme v samotném ZP a to konkrétně 

v § 380 odst. 1, který byl konstruován v souladu s dosavadní judikaturou (zákoník práce 

účinný do 31. 12. 2006, zákon č. 65/1965 Sb. (dále jen „starý ZP“) tento pojem 

nedefinoval). Dle této definice se pracovním úrazem rozumí „poškození zdraví nebo 

smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým 

a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé 

souvislosti s ním“. Jako pracovní úraz se též posuzuje úraz, který zaměstnanec utrpěl 

pro plnění pracovních úkolů.

Pojem pracovní úraz se tak skládá ze dvou složek – z úrazu (úrazového děje) 

a z plnění pracovních úkolů nebo přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů.18

Úrazovým dějem se má na mysli událost, která poškozuje zdraví, tedy zmíněné 

působení zevních vlivů způsobující u postiženého subjektivní potíže. Typické pro 

úrazový děj je jeho objektivnost, tj. nezávislost na vůli jiných osob a neočekávanost 

z hlediska doby jeho vzniku, obsahu a rozsahu.19

Dle definice dochází k pracovnímu úrazu působením zevních vlivů a to jak vlivů 

mechanických, tak také chemických, fyzikálních či biologických. Převážnou příčinou 

                                               
17 JOUZA, Ladislav. Zákoník práce s komentářem včetně aplikace občanského zákoníku. 3. aktualizované vydání. Praha: BOVA 

POLYGON, 2008. s. 915.
18 MIKYSKA, Martin. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 

spol. s r.o., 2010. s. 36.
19 JOUZA, Ladislav. Zákoník práce s komentářem včetně aplikace občanského zákoníku. 3. aktualizované vydání. Praha: BOVA 

POLYGON, 2008. s. 961.
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úrazů je existence tzv. mechanických rizik. Jedná se o případy náhlého působení 

zevních sil (např. pád kamene na zaměstnance, pád zdi při stavbě domu) nebo působení 

vlastní tělesné síly (zakopnutí, upadnutí, poranění při řezání dřeva,…). Úrazy mohou 

způsobit také chemické či jiné látky, se kterými je zaměstnanec ve styku (např. 

poleptání kyselinou, akutní otrava kouřovými zplodinami,…). V těchto případech se 

jedná o poškození zdraví způsobené chemickými riziky. Příčinou úrazu mohou být 

i rizika fyzikální (např. ozáření), ale také rizika biologická (napadení a následná smrt 

způsobená agresivním virem – píchnutí znečištěnou injekční stříkačkou).20

Nemusí však jít výlučně o tělesné zranění, úraz může být taktéž vyvolán po 

psychické linii (např. psychické trauma při závalech v dole, různých haváriích 

a katastrofách).21 Pracovním úrazem tak není jen tělesné zranění, ale vůbec porušení 

zdraví (poškození tělesné, ale i psychické), jestliže bylo způsobeno krátkodobými 

zevními vlivy, např. byl-li zaměstnanec při práci, na kterou není zvyklý a která je 

nepřiměřená jeho tělesným možnostem, nucen okamžitým, usilovným vzepětím sil 

překonávat vnější odpor, a zvýšit tak náhle, neobvykle a nadměrně svou námahu. Tato 

tělesná námaha musela pak být příčinou následku, o jehož odškodnění se jedná. Přitom 

nemusí jít o jedinou příčinu úrazu, nýbrž stačí, když jde o jednu z příčin, avšak 

důležitou, podstatnou a značnou (srov. R 27/1962).22 Soudy posuzují stejně námahu 

z tělesné práce i námahu z duševní práce. Proto i úraz vyvolaný mimořádným 

psychickým vypětím se považuje za pracovní, pokud k němu došlo při plnění 

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.23

ZP nerozlišuje příčiny úrazu. Stačí pouze, že došlo k poruše zdraví zaměstnance 

a že k ní došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Je tak 

nerozhodné, zda zaměstnanec trpí určitou chorobou, která vyvolá úrazový děj, jehož 

následkem dojde k pracovnímu úrazu. Často se objevují případy nemocných cukrovkou 

nebo trpících epilepsií, kdy zaměstnancova choroba je vlastně původcem toho, že dojde 

k úrazu (zaměstnanec v epileptickém záchvatu upadne na zem a zlomí si ruku). Pro 

                                               
20 DANDOVÁ, Eva. Změny v evidenci pracovních úrazů I. část. Sondy revue: paragrafy do kapsy. 2010, roč. 20, č. 12, s. 11-15.
21 POKORNÝ, Milan; HOCHMAN, Josef. Odpovědnost za škodu v právu občanském a pracovním. 3. aktualizované a doplněné 

vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2008. s. 163.
22 VYSOKAJOVÁ, Margerita; KAHLE, Bohuslav; DOLEŽÍLEK, Jiří. Zákoník práce. Komentář. 2. aktualizované vydání. Praha: 

ASPI, Wolters Kluwer, 2008. s. 471.
23 JOUZA, Ladislav. Průvodce odškodňováním pracovních úrazů a nemocí z povolání. Průvodce extra. 2008, roč. 6, č. 3, s. 7.
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odpovědnost za škodu vzniklou zaměstnanci to však nemá žádný vliv.24

V praxi se objevují speciální případy netypických pracovních úrazů, kde až 

spolupráce lékaře, technika a právníka často dokážou rozhodnout, zda se o pracovní 

úraz jedná či nejedná. Jako příklad lze uvést infarkt myokardu či poúrazovou epilepsii.

U infarktu myokardu, kde zdánlivě chybí zevní faktor úrazového děje, soudy 

dospěly k závěru, že jsou–li splněny určité podmínky, pak je možno také infarkt 

myokardu či jinou cévní příhodu chápat jako pracovní úraz. Tyto podmínky byly 

formulovány v soudním rozhodnutí R 27/1962. Bezprostřední příčinou vyvolávající 

infarkt může být psychické trauma (jednorázové přetížení při plnění zvlášť obtížných 

úkolů – nejedná se tak např. o infarkt vyvolaný rozčílením na pracovní schůzce), nebo 

trauma fyzické (neobvyklé, běžnému zatížení neodpovídající jednorázové fyzické 

vypětí).

Jako příklad z praxe, kdy byl infarkt myokardu uznán za pracovní úraz, lze uvést 

infarkt, který utrpěl přepravní kontrolor, když se pokusil dohnat cestujícího bez platné 

jízdenky, který měl v úmyslu vyhnout se pokutě útěkem. Soud uznal běh kontrolora za 

náhlé vypětí sil, velkou námahu a nezvyklé úsilí, které překračuje hranice každodenně 

vykonávané práce (viz rozhodnutí MS v Brně sp. zn. 34 C 202/82). Jednalo se tedy 

o trauma fyzické. O infarkt myokardu jako pracovní úraz v důsledku náhlého

psychického vypětí šlo v případě pilota, který po náročném přistávacím manévru, 

kterým odvrátil katastrofu, tento infarkt utrpěl.25

3.2.2 NEMOC Z POVOLÁNÍ

Přesnou definici nemoci z povolání na rozdíl od definice pracovního úrazu v ZP 

nenalezneme. V ustanovení § 380 odst. 4 ZP je pouze stanoveno, že nemocemi 

z povolání jsou nemoci uvedené ve zvláštním právním předpise. Tímto zvláštním 

právním předpisem je nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí 

z povolání. V § 1 odst. 1 tohoto nařízení je stanoveno, že „nemoci z povolání jsou 

nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo 

jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí 

                                               
24 DANDOVÁ, Eva. Náhrada škody při pracovních úrazech a nemocech z povolání. 1. vydání. Praha: PROSPEKTRUM spol. s r.o., 

2002. s. 34.
25 NOVOTNÝ, Zdeněk in BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. s. 992.
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z povolání. Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava vznikající nepříznivým 

působením chemických látek.“ Z této definice plyne, že nemoci z povolání většinou 

vznikají dlouhodobějším působením zevních vlivů nezávisle na vůli zaměstnance. 

Z praxe však vyplynulo, že nemoc z povolání může vzniknout také jednorázovým 

působením těchto vlivů, zejména při otravě.26

Zaměstnanec usilující o uznání nemoci z povolání musí prokázat splnění 

následujících podmínek:

a) onemocněl některou nemocí ze seznamu nemocí z povolání,

b) tato nemoc vznikla za podmínek uvedených v seznamu,

c) zaměstnavatel, jehož odpovědnost se tvrdí, byl ten, u kterého zaměstnanec 

pracoval naposledy před zjištěním nemoci z povolání za podmínek, z nichž 

zjištěná nemoc vzniká.27

Za podmínku uznání nemoci z povolání se tak nepovažuje prokázání příčinné 

souvislosti mezi rizikovými podmínkami a vznikem nemoci z povolání. Tuto zásadu 

zdůraznil NS v rozsudku ze dne 23. 5. 2003, sp. zn. 21 Cdo 2308/2002.28

Seznam nemocí z povolání je přílohou ke zmíněnému nařízení vlády. Tato příloha 

je rozčleněna do šesti kapitol dle podmínek vzniku nemocí:

- První kapitola obsahuje nemoci vzniklé působením chemických látek (např.

nemoc z olova, rtuti či fosforu). 

- Ve druhé kapitole nalezneme nemoci způsobené fyzikálními faktory (např. 

nemoc způsobená ionizujícím zářením, porucha sluchu způsobená hlukem). 

- Třetí kapitola obsahuje nemoci týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice 

a pobřišnice (např. rakovina plic z radioaktivních látek). 

- Čtvrtá kapitola je tvořena kožními nemocemi z povolání.

- Pátá kapitola nese název nemoci z povolání přenosné a parazitární.

- Poslední kapitola je kapitolou zbytkovou, obsahuje nemoci způsobené

ostatními faktory a činiteli. 

Pokrok vědy, včetně vědy lékařské a v ní zahrnutého pracovního lékařství, je 

                                               
26 JOUZA, Ladislav. Průvodce odškodňováním pracovních úrazů a nemocí z povolání. Průvodce extra. 2008, roč. 6, č. 3, s. 9.
27 POKORNÝ, Milan; HOCHMAN, Josef. Odpovědnost za škodu v právu občanském a pracovním. 3. aktualizované a doplněné 

vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2008. s. 176-177.
28 MIKYSKA, Martin. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 

spol. s r.o., 2010. s. 50.
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nezastavitelný, a tak dochází k neustálému vývoji také v oblasti nemocí z povolání. 

Seznam nemocí z povolání obsahuje taxativní výčet těchto nemocí, ale není vyloučeno, 

že na něj budou průběžně zařazovány další nemoci. Tím může dojít k situaci, že osoba 

trpí určitou chorobou, která v době jejího zjištění nebyla vedena jako nemoc z povolání, 

ale po určité době se na tento seznam dostane. Na takové případy myslí ZP v ustanovení 

§ 366 odst. 3, kde se říká, že „jako nemoc z povolání se odškodňuje i nemoc vzniklá 

před jejím zařazením do seznamu nemocí z povolání, a to od jejího zařazení do seznamu 

a za dobu nejvýše 3 let před jejím zařazením do seznamu“. Tomuto ustanovení se 

dostává mimořádného významu zejména v poslední době. Novelou nařízení vlády 

č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, provedenou vládním 

nařízením č. 114/2011 Sb., byl s účinností od 1. 7. 2011 poprvé za 15 let novelizován 

seznam nemocí z povolání, který již za dobu své platnosti částečně zastaral 

a neodpovídal tak pokroku v oblasti pracovního lékařství. Tato novela rozšiřuje seznam 

nemocí z povolání o dalších pět konkrétních nemocí (např. nemoc z organických 

kyselin, nemoc z louhů, rakovina plic ve spojení s pneumokoniózou způsobenou 

prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého). Velkou změnu přitom 

představuje zařazení institutu tzv. další nemoci z povolání. Tím má být pracujícím 

umožněno uplatnit právo na odškodnění i u těch nemocí, které sice nejsou obsaženy 

v seznamu nemocí z povolání, ale jejichž vznik je prokazatelně spojen s prací.29 Tento 

institut byl ale prozatím zaveden pouze u nemocí z povolání způsobených vlivem

chemických látek s označením „nemoc z dalších látek nebo směsí látek“ a umožní uznat 

jako nemoc z povolání i takovou chorobu, která byla způsobena chemickými látkami, 

které však nejsou uvedeny v seznamu.

Zavedení nových nemocí na seznam a zejména prvý krok v uznávání nemocí na 

seznamu sice konkrétně neuvedených, avšak nepochybně v důsledku výkonu práce 

vzniklých, hodnotím jako velice přínosný počin. Bezpochyby totiž nalezneme mnoho 

případů, kdy je jasné, že nemoc vznikla v důsledku výkonu práce v určitém pracovním 

prostředí, ale protože není na seznamu nemocí z povolání uvedena, nebude jako taková 

odškodňována. Proto se domnívám, že zavedení institutu „další nemoci z povolání“ do 

našeho právního řádu je krok správným směrem, který odpovídá evropským trendům.

                                               
29 DANDOVÁ, Eva. Nařízení vlády č. 114/2011 Sb. [online] [citováno 26. října 2011]. Dostupný z: 

http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/NV114_nemoci110523.html. 
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3.2.2.1 POSTUP PŘI UZNÁVÁNÍ NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ

Významným předpisem v oblasti uznávání nemocí z povolání je vyhláška 

č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává 

seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají.

Z § 1 této vyhlášky plyne, že se při uznávání nemocí z povolání neuplatní zásada 

svobodné volby lékaře. K uznávání těchto nemocí jsou totiž příslušná jen tzv. střediska 

nemocí z povolání, tedy zdravotnická zařízení přímo uvedená v příloze k této vyhlášce. 

Uznání či neuznání nemoci z povolání tímto zdravotnickým zařízením vychází 

z posouzení nemoci provedeného pracovně lékařským pracovištěm, tedy oddělením či 

klinikou nemocí z povolání, příslušného zdravotnického zařízení. Podnět k tomuto 

prošetření může dát ošetřující lékař nebo sám pacient. Posouzení onemocnění se 

provádí dle § 2 odst. 2 vyhlášky na základě zjištění zdravotního stavu před vznikem 

onemocnění, výsledku lékařských vyšetření a dále na základě ověření podmínek vzniku 

onemocnění (podmínky vzniku onemocnění zpravidla ověřuje krajská hygienická 

stanice, v jejímž správním území je pracoviště, na němž osoba trpící onemocněním 

vykonává nebo vykonávala práci v pracovněprávním nebo obdobném vztahu). Je-li celý 

tento postup uskutečněn, pak je již na středisku nemocí z povolání, zda po ověření 

těchto závěrů vydá posudek, kterým nemoc z povolání uznává či neuznává. Posudek se 

vydává dle § 77 zákona č. 20/1966, o péči o zdraví lidu.

Významným prvkem, který posudek o uznání nemoci z povolání musí obsahovat, je 

datum zjištění nemoci z povolání. Toto datum je v mnoha ohledech významné. 

Představuje totiž den, od kterého je možné onemocnění jako nemoc z povolání 

odškodňovat. To však neplatí absolutně. Existují případy, kdy se náhrada poskytuje již 

ode dne, kdy nemoc vznikla, resp. ode dne, který zdravotnické zařízení potvrdilo jako 

den, ve kterém nemoc z povolání již určitě existovala (resp. vznikla).30 To má význam 

pro poskytování náhrady za ztrátu na výdělku, která pak může náležet již od onoho 

dřívějšího dne stanoveného jako datum vzniku nemoci z povolání.31 Takové řešení je 

obsaženo v rozhodnutí R 9/1976, které říká, že „náhrada za ztrátu na výdělku při 

nemoci z povolání patří poškozenému nejen ode dne zjištění této jeho nemoci, ale již ode 

                                               
30 MIKYSKA, Martin. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 

spol. s r.o., 2010. s. 52.
31 POKORNÝ, Milan; HOCHMAN, Josef. Odpovědnost za škodu v právu občanském a pracovním. 3. aktualizované a doplněné 

vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2008. s. 179.
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dne, kdy škoda z nemoci z povolání vznikla“. Toto rozhodnutí a postup pro 

odškodňování v něm uvedený je dle mého názoru zcela správný. Aby došlo ke skutečné 

náhradě veškeré újmy, která zaměstnanci v důsledku nemoci z povolání vznikla, je 

podle mne nezbytné odškodnit i ty ztráty na výdělku poškozeného, které sice utrpěl před 

samotným zjištěním nemoci z povolání, ale které již byly bezpochyby v přímé 

souvislosti se zjištěnou chorobou.

Dle zákona o péči o zdraví lidu je možné požadovat přezkoumání vydaného 

posudku v případě, že je zde pochybnost o jeho správnosti. Posudek je pak 

přezkoumáván vedoucím zdravotnického zařízení. Pokud tento podanému návrhu 

nevyhoví, postoupí návrh jako odvolání správnímu úřadu, který vydal rozhodnutí 

o registraci zdravotnického zařízení nebo je zřizovatelem tohoto zdravotnického 

zařízení (např. Ministerstvo zdravotnictví). Přezkoumání posudku (kladného 

i záporného) jako pravomocného a konečného rozhodnutí v rámci správního soudnictví 

není možné. Soudy totiž, dle § 70 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, 

nepřezkoumávají rozhodnutí, jejichž vydání závisí výlučně na posouzení zdravotního 

stavu osob, pokud sama o sobě neznamenají právní překážku výkonu povolání, 

zaměstnání nebo podnikatelské, popřípadě jiné hospodářské činnosti. Což tento posudek 

sám o sobě nečiní.

Co se týče charakteru posudku o uznání či neuznání nemoci z povolání je posudek 

chápán pouze jako jeden z důkazů o existenci či neexistenci nemoci z povolání, kterého 

je možno využít v občanském soudním řízení při rozhodování o náhradě škody.

Posouzení tak nemá ani povahu rozhodnutí o předběžné otázce, ze kterého by byl soud 

povinen vycházet. Pokud bylo posudkem rozhodnuto, že onemocnění, kterým 

zaměstnanec trpí, je nemocí z povolání, neznamená to pro civilní soud závazné 

rozhodnutí o tom, že daná choroba je vskutku nemocí z povolání, nebo že za odpovědný 

subjekt označený zaměstnavatel je vskutku tím zaměstnavatelem, který za onemocnění 

odpovídá. Nebo také naopak, onemocnění, které v posudku za nemoc z povolání uznáno 

nebylo, může soud na základě dalších důkazů (zejm. znaleckých posudků) ohodnotit 

jako nemoc z povolání.32

                                               
32 MIKYSKA, Martin. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 

spol. s r.o., 2010. s. 53.
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3.2.2.2 ODUZNÁNÍ NEMOCI Z POVOLÁNÍ

Vyhláška č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání 

a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají, obsahuje ve svém 

§ 7 institut tzv. oduznání nemoci z povolání. Zjistí-li se na základě nového vyšetření, že 

postižená osoba již nemocí z povolání netrpí (nemoc často vymizí či se stabilizuje, 

pokud postižený není nadále vystavován podmínkám, za nichž nemoc vzniká), vydá 

příslušné středisko nemocí z povolání posudek o neuznání nemoci z povolání. Problémy 

mohou nastat při řešení otázky, zda taková osoba, u které byla oduznána nemoc 

z povolání, má nadále nárok na poskytování náhrad, resp. náhrady za ztrátu na výdělku. 

Základní podmínkou pro existenci odpovědnosti zaměstnavatele za škodu vzniklou 

nemocí z povolání je existence této nemoci. Dle této charakteristiky se jeví jako 

samozřejmé, že postižný dále nárok na náhradu za ztrátu na výdělku nemá, neboť není 

dán ani základ odpovědnosti zaměstnavatele za škodu. Přikláním se však k názoru 

JUDr. Mikysky33, který řešení této otázky odvozuje od určení vlastní funkce poskytnuté 

náhrady za ztrátu na výdělku. Tou je odškodnit ztrátu na výdělku, která zaměstnanci 

vznikla v důsledku snížení pracovní způsobilosti. Proto pro nárok na rentu není 

rozhodující trvání nemoci z povolání, ale to, zda zaměstnanec opět nabyl, resp. nenabyl 

zdravotní způsobilost k výkonu původní profese.

Pokud se tedy postižený zaměstnanec může vrátit po oduznání nemoci z povolání 

zpět k výkonu původní profese, pak ztrácí nárok na výplatu renty (typické pro infekční 

onemocnění). Pokud se však vrátit nemůže, nárok na výplatu náhrady za ztrátu na 

výdělku mu zůstává i po oduznání nemoci z povolání zachován. Jedná se o případy, kdy 

samo onemocnění již nepřetrvává, ale byť krátké vystavení podmínkám, za nichž 

vzniká, může způsobit jeho nové propuknutí (typické pro onemocnění z vibrací).34

3.2.2.3 OHROŽENÍ NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ

ZP v § 347 odst. 1 definuje ohrožení nemocí z povolání jako „takové změny 

zdravotního stavu, jež vznikly při výkonu práce nepříznivým působením podmínek, za 

nichž vznikají nemoci z povolání, avšak nedosahují takového stupně poškození 

                                               
33 viz MIKYSKA, Martin. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: 

ANAG, spol. s r.o., 2010. s. 57.
34 MIKYSKA, Martin. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 

spol. s r.o., 2010. s. 58.



- 30 -

zdravotního stavu, který lze posoudit jako nemoc z povolání, a další výkon práce za 

stejných podmínek by vedl ke vzniku nemoci z povolání. Lékařský posudek o ohrožení 

nemocí z povolání vydává zdravotnické zařízení příslušné k vydání lékařského posudku 

o nemoci z povolání“.

Nemoc z povolání vzniká většinou dlouhodobým působením vnějších vlivů. 

V určitém stádiu je možné konstatovat, že nemoc z povolání u postiženého zatím 

nepropukla, je však pravděpodobné, že pokud bude i nadále vykonávat práci za 

podmínek, které jsou způsobilé tuto nemoc vyvolat, nemoc u něj propukne. 

Zaměstnanec je tak ohrožen nemocí z povolání. Z důvodu ochrany zdraví takovéhoto 

zaměstnance stanoví ZP jeho zaměstnavateli určité povinnosti:

a)povinnost převést zaměstnance na jinou vhodnou práci (§ 41 odst. 1 písm. 

a) ZP),

b)povinnost doplácet zaměstnanci mzdu do výše průměrného platu při takovém 

převedení na jinou práci (§ 139 odst. 1 písm. a) ZP).

Problematické na takovéto konstrukci povinností zaměstnavatele při ohrožení 

nemocí z povolání (převedení zaměstnance na jinou práci a poskytnutí doplatku) je to, 

že poskytování onoho doplatku není kryto zákonným pojištěním zaměstnavatele, což 

neúměrně zvyšuje náklady zaměstnavatele. Proto převládá nechuť mezi zaměstnavateli 

k aplikaci tohoto ustanovení.

3.2.3 PLNĚNÍ PRACOVNÍCH ÚKOLŮ NEBO PŘÍMÁ SOUVISLOST S NÍM

Základním předpokladem, který je nutno naplnit k tomu, aby byl úraz, který 

poškozený zaměstnanec utrpěl, kvalifikován jako pracovní je, že k tomuto úrazu došlo 

při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. V případě, že zaměstnanec 

vybočil z plnění pracovních úkolů (hovoříme o tzv. excesu), odpovědnost 

zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem nenastává. Typické příklady 

vybočení zaměstnance z plnění pracovních povinností jsou výroba předmětů v dílně bez 

dovolení nebo neoprávněné použití zaměstnatelova vozidla. Soud řešil také kuriózní 

případ, kdy zaměstnanci po sobě házeli uzávěry od limonády, v důsledku čehož jeden 

z nich utrpěl poranění oka. Z důvodu excesu se o pracovní úraz nejednalo (viz

rozhodnutí MS v Praze sp. zn. 12 Co 147/77). Za exces je považován také 

neodůvodněný prostoj zaměstnance. 
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Obecně lze vycházet z toho, že z mezí plnění pracovních úkolů a přímé souvislosti 

s ním nevybočuje taková činnost zaměstnance, která nepostrádá místní, časový a věcný 

(vnitřní účelový) vztah k plnění pracovních úkolů, popř. k plnění úkonů, jež přímo 

souvisejí s plněním pracovních úkolů. Z uvedených kritérií má rozhodující význam 

věcný vztah, tj. vztah činnosti, jíž (při níž) byla škoda způsobena, k pracovním úkolům, 

popř. k úkonům, jež souvisejí s plněním pracovních úkolů. V podstatě jde o to, zda 

zaměstnanec při dané činnosti sledoval ze subjektivního i objektivního hlediska plnění 

pracovních úkolů (viz rozhodnutí NS sp. zn. 21 Cdo 2507/2000).35

Co se rozumí pod pojmy plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním je 

definováno v ZP v § 273 a § 274. Dalším rozhodným ustanovením ZP souvisejícím 

s touto problematikou je § 380 odst. 3, který obsahuje negativní definici těchto pojmů 

a to tím, že z pojmu pracovní úraz vyjímá úraz, který zaměstnanec utrpěl na cestě do 

zaměstnání a zpět. Co se pak cestou do zaměstnání a zpět konkrétně myslí, je 

specifikováno v §387 ZP. 

Zaměstnavatel může za určitých předpokladů odpovídat zaměstnanci za škodu 

způsobenou pracovním úrazem, i když k úrazu nedošlo při plnění pracovních úkolů 

nebo v přímé souvislosti s ním. Taková situace může nastat, utrpí-li zaměstnanec úraz

pro plnění pracovních úkolů. Např. byl-li zaměstnanec napaden zcela mimo svou 

pracovní dobu a mimo místo výkonu práce, ale pro plnění svých pracovních povinností 

(např. proto, jakým způsobem úředník rozhodl).

3.2.3.1 PLNĚNÍ PRACOVNÍCH ÚKOLŮ

Za plnění pracovních úkolů se dle § 273 ZP považuje:

a) výkon pracovních povinností vyplývajících z pracovního poměru a z dohod 

o pracích konaných mimo pracovní poměr (tyto povinnosti plynou již ze 

samotného ZP a dalších pracovněprávních předpisů, ale také ze smluv 

uzavíraných mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, pracovního řádu apod.; 

vždy závisí na konkrétním druhu vykonávané práce),36

b) jiná činnost vykonávaná na příkaz zaměstnavatele (jedná se o činnosti, které již 

                                               
35 JOUZA, Ladislav. Zákoník práce s komentářem včetně aplikace občanského zákoníku. 3. aktualizované vydání. Praha: BOVA 

POLYGON, 2008. s. 713.
36 HOCHMAN, Josef in HOCHMAN, Josef; KOTTNAUER, Antonín; ÚLEHLOVÁ, Helena. Nový zákoník práce s komentářem, 

použitelnou judikaturou a předpisy souvisejícími. 2. aktualizované a přepracované vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2008. s. 686.
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neplynou ze samotných dohod mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, ze 

samotného pracovněprávního vztahu, ale zaměstnavatel k nim dal příkaz, na 

základě kterého je zaměstnanec vykonává),

c) činnost, která je předmětem pracovní cesty (pracovní cestu ZP definuje jako 

časově omezené vyslání zaměstnance k výkonu práce mimo sjednané místo 

výkonu práce),

d) činnost konaná pro zaměstnavatele na podnět odborové organizace, rady 

zaměstnanců, popřípadě zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci nebo ostatních zaměstnanců,

e) činnost konaná pro zaměstnavatele z vlastní iniciativy, pokud k ní zaměstnanec 

nepotřebuje zvláštní oprávnění nebo ji nevykonává proti výslovnému zákazu 

zaměstnavatele (např. zaměstnanec pomůže ostatním zaměstnancům) –

rozhodnutí Krajského soudu v Plzni sp. zn. 8 Co 472/73 upřesnilo, o jakou 

činnost se musí jednat, resp. jaká činnost to být nemůže: „Utrpěl-li pracovník 

úraz při pracovní činnosti vykonávané z vlastní iniciativy, a kterou lze 

charakterizovat jako činnost neúčelnou, neuváženou a nesouvisející s plněním 

jeho pracovních úkolů, nejde o pracovní úraz.“,

f) dobrovolná výpomoc organizovaná zaměstnavatelem (jedná se o případy, kdy 

zaměstnavatelé sponzorují nějakou činnost, např. výpomoc škole).

3.2.3.2 PŘÍMÁ SOUVISLOST S PLNĚNÍM PRACOVNÍCH ÚKOLŮ

Pro vznik odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu je lhostejno, 

zda k úrazu došlo při plnění pracovních povinností nebo v přímé souvislosti s ním. 

Důsledky jsou vždy stejné. ZP v § 274 určuje, co se rozumí pod výrazem přímá 

souvislost s plněním pracovních úkolů. 

Jedná se o:

a) úkony potřebné k výkonu práce – o jaké konkrétní úkony se bude jednat, závisí 

vždy na náplni práce jednotlivého zaměstnance (může jít např. o zajištění 

materiálu); za takovéto úkony bylo uznáno i požívání nápojů poskytnutých 

bezplatně zaměstnavatelem v tzv. horkých provozech (v těchto případech se 

tedy nejedná o stravování),

b) úkony během práce obvyklé (i cesta na toaletu a zpět),
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c) úkony nutné před počátkem práce nebo po jejím skončení (převlékání do 

a z pracovního oděvu, mytí, kontrola technického stavu vozidla před

vyjetím,…),

d) úkony obvyklé v době přestávky v práci na jídlo a oddech konané v objektu 

zaměstnavatele (např. cesta do jídelny, ale nikoliv vlastní stravování)

e) vyšetření ve zdravotnickém zařízení prováděné na příkaz zaměstnavatele nebo 

vyšetření v souvislosti s noční prací, ošetření při první pomoci a cesta k nim 

a zpět,

f) školení zaměstnanců organizované zaměstnavatelem nebo odborovou 

organizací, popřípadě orgánem nadřízeným zaměstnavateli, kterým se sleduje 

zvyšování jejich odborné připravenosti.

V přímé souvislosti však nejsou:

a) cesta do zaměstnání a zpět,

b) stravování, vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení ani cesta k nim 

a zpět, pokud není konána v objektu zaměstnavatele.

Jde-li o stravování, pak je přímá souvislost dána tehdy, pokud k úrazu došlo cestou 

do nebo ze stravovacího zařízení, pokud se nachází v objektu zaměstnavatele. Zda se 

jedná o objekt zaměstnavatele, určuje to, jestli se zaměstnanec v daných prostorách 

musí podrobit pokynům zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci (viz rozhodnutí NS sp. zn. 21 Cdo 1824/2005). V opačném případě (zaměstnanec 

utrpěl úraz cestou k restauraci, která je mimo objekt zaměstnavatele) se o pracovní úraz 

nejedná. Úraz, který zaměstnanec utrpěl při vlastním stravování (pořezání, opaření,…) 

nelze nikdy považovat za pracovní. 

Vyšetření nebo ošetření zaměstnance je řešeno obdobně jako stravování. Má-li 

k němu dojít mimo objekt zaměstnavatele, pak zde přímá souvislost s plněním 

pracovních úkolů není dána (týká se i cesty tam a zpět). Je-li však vyšetření prováděno 

na příkaz zaměstnavatele nebo jedná-li se o vyšetření v souvislosti s noční prací, 

ošetření při první pomoci nebo cestu k nim a zpět, pak je přímá souvislost s plněním 

pracovních úkolů dána bez ohledu na to, zda se jedná o objekt zaměstnavatele.

Školení zaměstnanců je rovněž v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů. Za 

školení k prohloubení kvalifikace lze dle judikatury za určitých podmínek považovat 
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také, dnes stále více rozšířený, team-building. V rozsudku ze dne 12. února 2009, sp. 

zn. 21 Cdo 5060/2007 je team-building popsán jako intenzivní a záměrné (cílené) 

budování a rozvíjení pracovního potenciálu pracovních týmů; zejména bývá kladen 

důraz na prohloubení motivace a vzájemné důvěry, na zlepšení výkonnosti 

a komunikace mezi členy pracovního kolektivu, na zlepšení týmové kreativity apod. 

Tento rozsudek v závěru říká: „…kdyby bylo prokázáno, že smyslem a účelem 

plánovaných aktivit v projednávaném případě bylo prohloubení vzájemných 

interpersonálních vazeb zaměstnanců, jejich schopnosti vzájemné kooperace 

a schopnosti spolupráce s ostatními zaměstnanci, mohlo by se jednat - nazíráno jak 

z hlediska pořádajícího zaměstnavatele, tak z hlediska věcného (vnitřního účelového) 

jednotlivého zaměstnance - o účast na školení k prohloubení kvalifikace, kterou je 

zaměstnavatel oprávněn zaměstnanci uložit, a tedy o činnost v přímé souvislosti 

s plněním pracovních úkolů“. Za těchto okolností by bylo možno považovat úraz, který 

zaměstnanec utrpěl při společné akci v rámci tem-buildingu, za pracovní.

Cesta do zaměstnání a zpět naproti tomu není v přímé souvislosti s plněním 

pracovních úkolů. Výslovně je to stanoveno v § 380 odst. 3 ZP. Cestou do zaměstnání 

a zpět se dle § 387 odst. 1 ZP rozumí cesta z místa zaměstnancova bydliště (ubytování) 

do místa vstupu do objektu zaměstnavatele nebo na jiné místo určené k plnění 

pracovních úkolů a zpět; u zaměstnanců v lesnictví, zemědělství a stavebnictví také 

cesta na určené shromaždiště a zpět. Podstatným pro určení odkdy začíná odpovědností 

krytí zaměstnavatele je vymezení vstupu do objektu zaměstnavatele. Problematickým se 

určení místa vstupu může jevit u budov, v nichž sídlí několik zaměstnavatelů nebo 

velkých areálů s několika zaměstnavateli. Tímto problémem se zabýval NS ČR 

v rozhodnutí sp. zn. 6 Cz 28/87: „Skutečnost, že je v jednom areálu umístěno několik 

zaměstnavatelů, sama o sobě neumožňuje posoudit, kde končí zaměstnancova cesta do 

zaměstnání. Jestliže je zaměstnanci určen vchod do společného areálu, končí cesta do 

zaměstnání u tohoto vchodu, bez ohledu na to, kde se případně vyznačuje v evidenci 

příchod do práce. Není-li však vchod do areálu takto určen, je pracovištěm budova, ve 

které má zaměstnanec plnit úkoly, popř. je umístěn zaměstnavatel, u něhož je 

v pracovním poměru. Cesta areálem je v tomto případě ještě cestou do zaměstnání.“ 

Toto rozhodnutí bylo doplněno rozsudkem soudu ze dne 13. září 2005, sp. zn. 21 Cdo 

688/2005: „… pro posouzení, kdy končí cesta zaměstnance do zaměstnání je 
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rozhodující závěr, od kterého okamžiku po vstupu do areálu začal být zaměstnanec 

povinen podrobit se pokynům zaměstnavatele usměrňujícím jeho jednání; z tohoto 

hlediska není významné, zda se jedná o pokyny udělované přímo zaměstnavatelem, 

anebo zprostředkovaně subjektem, který v rámci areálu zajišťuje ostrahu společnou pro 

všechny umístěné podnikatelské subjekty.“

Za cestu do zaměstnání se nepovažuje cesta do místa určení pracovní cesty. To 

plyne z § 387 odst. 2 ZP, který stanoví, že cesta z obce bydliště zaměstnance na 

pracoviště nebo do místa ubytování v jiné obci, která je cílem pracovní cesty, pokud 

není současně obcí jeho pravidelného pracoviště, a zpět se posuzuje jako nutný úkon 

před počátkem práce nebo po jejím skončení.
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4 ZPROŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNAVATELE

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu je konstruována jako odpovědnost 

objektivní. Z toho plyne, že zaměstnavatel odpovídá za vzniklou škodu bez ohledu na 

své zavinění a je tedy povinen ji nahradit v plné výši i tehdy, když dodržel veškeré 

povinnosti plynoucí pro něj z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(§ 366 odst. 4 ZP). 

Poškozený zaměstnanec uplatňující své nároky tedy musí prokázat pouze existenci 

škodné události, vznik škody a její výši a příčinnou souvislost mezi nimi. Zavinění 

zaměstnavatele zde nehraje roli, a tudíž se nedokazuje.

Zákoník práce však dopady objektivní odpovědnosti na zaměstnavatele zmírňuje 

připuštěním liberace. Zaměstnavatel se své odpovědnosti může zcela či částečně 

zprostit, prokáže-li, že nastaly okolnosti předpokládané zákoníkem práce. Samo 

zproštění však neznamená, že by se nejednalo o pracovní úraz či nemoc z povolání, 

naopak se o tuto škodnou událost jedná, jen se připouští, aby se odpovědnosti za ni 

zaměstnavatel zcela či zčásti zprostil.37

4.1 ÚPLNÉ ZPROŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNAVATELE

Zaměstnavatel se zcela zprostí své odpovědnosti, pokud prokáže (povinnost tvrdit 

a prokázat dané skutečnosti zde leží na zaměstnavateli), že:

1) škoda byla způsobena tím, že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil 

právní, nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost 

a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány (§ 367 odst. 1 písm. 

a) ZP), nebo

2) škodu si způsobil postižený zaměstnance z důvodu své opilosti nebo 

v důsledku zneužití jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě 

zabránit (§ 367 odst. 1 písm. b) ZP).

V obou případech se navíc musí připojit podmínka, že tyto skutečnosti byly jedinou 

příčinou vzniklé škody. Jen pokud zaměstnavatel prokáže všechny zmíněné okolnosti, 

                                               
37 POKORNÝ, Milan; HOCHMAN, Josef. Odpovědnost za škodu v právu občanském a pracovním. 3. aktualizované a doplněné 

vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2008. s. 184.
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budou splněny podmínky pro úplně zproštění (v praxi dochází k úplnému zproštění 

odpovědnosti zaměstnavatele spíše zřídka).

První z možností pro zaměstnavatele, jak se zcela zprostit odpovědnosti, je prokázat 

porušení právních či ostatních předpisů nebo pokynů k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci poškozeným zaměstnancem. 

Z výkladových ustanovení zákoníku práce (§ 349 odst. 1 ZP) plyne, o jaké právní či 

ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se jedná. Jde 

o předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické 

předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní 

předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, 

výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými 

přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se 

ochrany života a zdraví.

O pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se jedná v případě, že 

jde o konkrétní pokyny dané pracovníkovi vedoucími zaměstnanci, kteří jsou mu 

nadřízeni. Takový pokyn musí splňovat určité předpoklady – musí být konkrétní, 

srozumitelný a jednoznačný, aby zaměstnanec jasně věděl, výkon jaké činnosti je po 

něm vyžadován. Nadřízený ukládající pokyn by se měl rovněž vždy přesvědčit, zda 

zaměstnanec jeho pokynu porozuměl.38 Charakter takovýchto pokynů splňují i vývěsky

obsahující příkazy a zákazy pro zaměstnance. Příkladem může být vývěska s nápisem

„zákaz kouření“, má-li být takto zamezeno výbuchu či požáru.39

Dle soudní judikatury se v obou případech musí jednat o předpis či pokyn 

konkrétní, který upravuje určitý způsob jednání nebo určitý způsob jednání zakazuje. 

Porušení předpisů či pokynů všeobecného charakteru nemůže mít za následek liberaci 

zaměstnavatele (viz R 11/1976). Navíc přímo ze zákoníku práce plyne nemožnost 

dovolávat se porušení všeobecných ustanovení, podle nichž si má každý počínat tak, 

aby neohrožoval zdraví své a jiných (§367 odst. 4 ZP).

Aby se zaměstnavatel mohl své odpovědnosti zprostit, musí k porušení 

bezpečnostních předpisů či pokynů přistoupit další prvek a tím je zavinění. Jen 

                                               
38 HOCHMAN, Josef. Náhrada škody podle zákoníku práce. 1. Vydání. Praha: LINDE nakladatelství s.r.o., 2005. s. 57.
39 POKORNÝ, Milan; HOCHMAN, Josef. Odpovědnost za škodu v právu občanském a pracovním. 3. aktualizované a doplněné 

vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2008. s. 186.
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zaviněné porušení předpisů či pokynů je důvodem liberace. Zavinění se zde 

nepředpokládá a tak je na zaměstnavateli, aby tento bod prokázal. O zavinění ze strany 

zaměstnance se nikdy nebude jednat, vykonával-li určité činnosti v rozporu 

s bezpečnostními předpisy, avšak na příkaz zaměstnavatele a to ani tehdy, měl-li 

poškozený zaměstnanec možnost výkon takové činnosti odmítnout (např. zaměstnanec 

vykonával svou práci na příkaz zaměstnavatele na stroji, který měl určité technické 

závady, pro které měl být vyřazen z provozu).40

U problematiky zavinění se z mého pohledu jeví jako ne zcela vyřešenou otázka 

jeho formy. A to z toho hlediska, zda se musí jednat o vědomou nedbalost, či zda 

postačí, když zaměstnavatel prokáže porušení předpisů či pokynů ve formě nedbalosti 

nevědomé. V odborné literatuře se setkáváme s protichůdnými názory na tuto otázku. 

Někteří autoři a také judikatura (např. rozhodnutí NS ČR ze dne 3. 2. 2005, sp. zn. 21 

Cdo 1648/2004) se přiklánějí k řešení, dle kterého lze zaměstnanci zavinění přičítat, jen 

pokud se jedná o případy, kdy zaměstnanec věděl, že svým jednáním porušuje předpisy 

či pokyny, ale předpokládal, že k negativním následkům nedojde.41 Jednal tedy vědomě 

nedbalostně. Osobně se přikláním ke druhé možnosti řešení, tedy k názoru42, dle něhož 

nelze zcela vyloučit možnost, kdy se zaměstnavatel zprostí své odpovědnosti tím, že 

prokáže zavinění zaměstnance ve formě nevědomé nedbalosti. Z ustanovení zákoníku 

práce není možné omezení jen na vědomé porušení předpisů či pokynů vyvodit.

Další podmínkou, kterou zákon vyžaduje, je, aby k zaviněnému porušení 

bezpečnostních pokynů a předpisů došlo přesto, že s nimi byl zaměstnanec řádně 

seznámen. Pravidelně dochází k seznamování zaměstnanců s bezpečnostními předpisy 

při vstupním školení. Důkladné vstupní školení však nezbavuje zaměstnavatele 

povinnosti seznamovat zaměstnance s bezpečnostními předpisy opakovaně, po celou 

dobu trvání pracovněprávního vztahu (úroveň nabytých znalostí se může v průběhu času 

snižovat, a proto je nutné ji neustále obnovovat) a vždy při změně bezpečnostních 

rizik.43 Za řádné seznámení s předpisy nelze považovat pouhé vypočtení předpisů, které 

musí být zaměstnanci dodržovány či jen jejich předložení zaměstnancům k přečtení. Na 

                                               
40 HOCHMAN, Josef in HOCHMAN, Josef; KOTTNAUER, Antonín; ÚLEHLOVÁ, Helena. Nový zákoník práce s komentářem, 

použitelnou judikaturou a předpisy souvisejícími. 2. aktualizované a přepracované vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2008. s. 850.
41 JOUZA, Ladislav. Zákoník práce s komentářem včetně aplikace občanského zákoníku. 3. aktualizované vydání. Praha: BOVA 

POLYGON, 2008. s. 918.
42 NOVOTNÝ, Zdeněk in BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. s. 1002 - 1003.
43 MIKYSKA, Martin. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 

spol. s r.o., 2010. s. 82.
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tomto faktu by nic nezměnil ani podpis zaměstnance, kterým stvrzuje své seznámení se 

s předpisy (srov. R 32/1963). Seznámení navíc musí být vždy provedeno takovou 

formou a v takovém časovém rozsahu, aby zaměstnanec mohl obsah předpisů náležitě 

vnímat a pochopit.44

V neposlední řadě musí být znalost a dodržování bezpečnostních předpisů a pokynů 

soustavně vyžadováno a kontrolováno, aby mohlo dojít k plnému naplnění 

liberačního důvodu.

Do jisté míry speciálním případem jsou pravidla silničního provozu, která 

bezesporu patří mezi bezpečnostní předpisy. I s těmito tedy musí být zaměstnanec řádně 

obeznámen a jejich dodržování musí být soustavně vyžadováno a kontrolováno. 

Zvláštností u dopravních předpisů je to, že se svým charakterem řadí mezi takové 

předpisy, se kterými není zaměstnanec seznamován zaměstnavatelem (byť seznamování 

prováděné zaměstnavatelem bývá pravidlem), ale subjektem odlišným, a ani kontrola 

jejich řádného dodržování neleží na zaměstnavateli, ale je svěřena orgánům policie.

Řádné seznámení zaměstnance s dopravními předpisy osvědčuje již samotné řidičské 

oprávnění, jehož vydání je podmíněno vykonáním zkoušky. Takové seznámení 

s dopravními předpisy se považuje za dostatečné a dojde-li tedy k pracovnímu úrazu 

v souvislosti s jejich porušením, může se zaměstnavatel zprostit své odpovědnosti.45 Je 

nutno si uvědomit, že pravidla silničního provozu neukládají povinnosti pouze řidičům, 

ale rovněž ostatním účastníkům silničního provozu jako např. spolujezdcům, chodcům 

či cyklistům. U těchto subjektů se pak znalost elementárních dopravních předpisů, 

pokud jde o pravidla upravující způsob jejich chování v silničním provozu, předpokládá 

a i zde je kontrola jejich dodržování svěřena orgánům policie (např. zaměstnanec jako 

spolujezdec porušil dopravní předpisy tím, že se za jízdy nepřipoutal). Výše zmíněné 

plyne z rozhodnutí soudu ze dne 21. srpna 2008, sp. zn. 21 Cdo 3797/2007.

Samozřejmě nelze opomenout podmínku příčinné souvislosti mezi vzniklou 

škodou a porušením bezpečnostních předpisů či pokynů. Není-li tato dána, pak ke 

zproštění nedojde. Zaměstnavatel se tak své odpovědnosti nezprostí, pokud např. 

poškozený utrpěl poranění ruky a zároveň porušil povinnost používat při práci ochranné 

brýle. Práce bez ochranných brýlí zde není v příčinné souvislosti se vzniklým 

                                               
44 NOVOTNÝ, Zdeněk in BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 1002.
45 JOUZA, Ladislav. Průvodce odškodňováním pracovních úrazů a nemocí z povolání. Průvodce extra. 2008, roč. 6, č. 3, s. 16-17.
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následkem – úrazem ruky, došlo-li k němu např. po pádu uvolněného nákladu 

z jeřábu.46

Druhým případem, kdy se zaměstnavatel zcela zprostí své odpovědnosti za 

vzniklou škodu je situace, kdy prokáže, že škoda vznikla výhradně v důsledku opilosti 

nebo užití jiných návykových látek zaměstnancem a že zaměstnavatel nemohl škodě 

zabránit. 

Je tedy na zaměstnavateli, aby prokázal, že byl zaměstnanec při práci opilý (nebo 

pod vlivem jiných návykových látek), mezi opilostí a vzniklou škodou je příčinná 

souvislost a že zaměstnavatel nemohl škodě zabránit.

Obtíže mohou nastat zejména při prokazování opilosti zaměstnance. Co se má pod 

tímto pojmem na mysli, není v pracovněprávních předpisech definováno. Navíc je 

zřejmé, že různé osoby reagují na požití určitého množství alkoholu odlišným 

způsobem (odchylky mohou vyplývat z jejich tělesné stavby, zvyku v požívání alkoholu 

apod.). Proto judikatura zastává názor, že ne každé požití alkoholu vyvolává stav 

opilosti. Stav opilosti bude dán tehdy, pokud došlo k požití alkoholu v takové míře, že 

způsobí snížení duševních funkcí a celkové pohotovosti zaměstnance. Posouzení pak 

leží na soudním znalci - lékaři.47

Nezbytné je rovněž prokázat, že zaměstnavatel nemohl škodě zabránit. V praxi 

se bude jednat zejména o to, aby zaměstnavatel zaměstnanci pod vlivem alkoholu či jiné 

návykové látky zabránil v dalším výkonu práce. K usnadnění zjišťování tohoto stavu 

ukládá přímo zákoník práce v §106 odst. 4 písm. i) jako povinnost každému 

zaměstnanci podrobit se zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových 

látek. Takovýto pokyn může udělit pouze oprávněný vedoucí zaměstnanec písemně 

určený zaměstnavatelem. Vykonává-li totiž zaměstnanec práci pod vlivem alkoholu či 

jiné návykové látky, je tím ohrožena bezpečnost a zdraví jeho samotného, ale také 

ostatních zaměstnanců. Proto musí zaměstnavatel zakročit a takovému zaměstnanci ve 

výkonu práce zabránit. Pokud by tedy např. vedoucí zaměstnanec věděl, že zaměstnanec 

vykonává práci pod vlivem alkoholu, ale přesto jej nechal pracovat i nadále, nemohl by 

                                               
46 JOUZA, Ladislav. Zákoník práce s komentářem včetně aplikace občanského zákoníku. 3. aktualizované vydání. Praha: BOVA 

POLYGON, 2008. s. 919 - 920.
47 VYSOKAJOVÁ, Margerita; KAHLE, Bohuslav; DOLEŽÍLEK, Jiří. Zákoník práce. Komentář. 2. aktualizované vydání. Praha: 

ASPI, Wolters Kluwer, 2008. s. 473.
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se zaměstnavatel zcela zprostit své odpovědnosti (bylo by možné maximálně zproštění 

částečné). K úplnému zproštění je tedy nutno prokázat, že zaměstnavatel o opilosti 

zaměstnance nevěděl a ani vědět nemohl.48

I v tomto případě hraje významnou roli příčinná souvislost. Zaměstnavatel se tak 

své odpovědnosti nezprostí, pokud neprokáže, že k úrazu došlo v přímé souvislosti 

s opilostí zaměstnance (je podstatný rozdíl mezi situací, kdy opilý zaměstnanec spadl 

v důsledku své opilosti z lešení a situací, kdy lešení spadlo na opilého zaměstnance49).

U obou z výše zmíněných případů úplného zproštění odpovědnosti zaměstnavatele 

je nutné, aby popsané skutečnosti byly jedinou, výhradní příčinou vzniklého následku, 

tedy škody na zdraví.

4.2 ČÁSTEČNÉ ZPROŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNAVATELE

Případy, kdy se zaměstnavatel zcela zprostí své odpovědnosti, nejsou v praxi 

příliš frekventované. Častěji se setkáme s rozhodnutími, která jsou ve prospěch 

zaměstnavatele, avšak pouze částečně. 

Zákoník práce uvádí dva důvody pro částečné zproštění odpovědnosti 

zaměstnavatele (§ 367 odst. 2 ZP).

První liberační důvod je totožný s výše popsanými důvody úplného zproštění 

odpovědnosti zaměstnavatele, tedy že škoda vznikla zaviněným porušením 

bezpečnostních předpisů či pokynů zaměstnancem nebo v důsledku opilosti či zneužití 

jiných návykových látek zaměstnancem. Rozdíl spočívá v tom, že při částečném 

zproštění tyto skutečnosti představují pouze jednu z příčin vzniklé škody. Kromě 

zmíněného jednání zaměstnance tedy musela nastat i jiná skutečnost, kterou mu nelze 

klást za vinu a která byla rovněž příčinou vzniklého následku. Touto okolností může být 

jak porušení předpisů samotným zaměstnavatelem, tak i jednání spoluzaměstnance či 

zcela jiná skutečnost (např. vedoucí zaměstnanec věděl o opilosti poškozeného 

zaměstnance, přesto nezakročil a nechal jej v tomto stavu pracovat i nadále).

Druhý liberační důvod spočívá ve vzniku škody v důsledku jednání zaměstnance, 

který si počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování tak, že je zřejmé, že ačkoliv 

                                               
48 JOUZA, Ladislav. Průvodce odškodňováním pracovních úrazů a nemocí z povolání. Průvodce extra. 2008, roč. 6, č. 3, s. 19.
49 NOVOTNÝ, Zdeněk in BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. s. 1003.
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neporušil právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, jednal lehkomyslně, přestože si musel vzhledem ke své kvalifikaci 

a zkušenostem být vědom, že si může způsobit újmu na zdraví. Za lehkomyslné jednání 

není možné považovat běžnou neopatrnost a jednání vyplývající z rizika práce (§ 367 

odst. 2 písm. b) ZP).

K uplatnění tohoto liberačního důvodu je nezbytné naplnění následujících

podmínek:

a) lehkomyslné jednání zaměstnance,

b) rozpor s obvyklým způsobem chování,

c) vědomí zaměstnance, že si může přivodit újmu na zdraví.

Nejprve je nezbytné vymezit rozdíl mezi částečným zproštěním z důvodu porušení 

bezpečnostních předpisů či pokynů a z důvodu lehkomyslného jednání zaměstnance. 

Za lehkomyslné jednání se nepovažuje situace, kdy existuje bezpečnostní předpis či 

pokyn upravující chování zaměstnance v dané situaci, který zaměstnanec svým 

jednáním porušil. O lehkomyslnost se tedy jedná jen v případě, že zaměstnanec svým 

chováním neporušuje žádný bezpečnostní předpis či pokyn (jeho jednání není žádným 

předpisem či pokynem zakázáno, např. je zbytečné upravovat předpisem, že se neklouže 

po mokré podlaze či nejezdí po zábradlí), přesto lze jeho počínání charakterizovat jako 

nebezpečné riskování či hazardérství.

Pojem lehkomyslného jednání byl v řadě případů vysvětlen v rozhodovací praxi 

soudů. Za takové jednání je tak dle judikatury (viz R 35/1970) nutno považovat 

„jednání, kdy si vzhledem k časové a místní situaci na pracovišti počíná zaměstnanec 

způsobem, při němž vědomě podstupuje riziko hrozícího nebezpečí na zdraví a jenž je 

v rozporu s obvyklým způsobem chování, to je, že zaměstnanec postupuje odlišně od 

ostatních zaměstnanců“.

Za lehkomyslné tak bude možné chápat takové počínání zaměstnance, které

a) neporušuje žádné bezpečnostní předpisy a pokyny,

b) je možné jej charakterizovat jako nebezpečné riskování či hazardérství a

c) je v rozporu s obvyklým způsobem chování.

Při posuzování charakteru jednání zaměstnance, zda se tedy jedná o nebezpečné 

riskování a hazardérství, je nutno vždy přihlížet k faktorům jako je kvalifikace dosažená 
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zaměstnancem, doba trvání zaměstnání, nabyté zkušenosti apod. Rozdílně se bude 

posuzovat jednání mladého, nezkušeného a na daném místě nového pracovníka 

a jednání zkušeného, kvalifikovaného pracovníka vykonávajícího danou činnost již řadu 

let. 

Aby takovéto jednání bylo možno charakterizovat jako lehkomyslné, musí jít navíc 

o jednání, které je v rozporu s obvyklým způsobem chování zaměstnanců. Pokud si tedy 

stejným způsobem počínají i další zaměstnanci a zaměstnavatel takovéto chování trpí, 

nemůže se domáhat částečného zproštění (viz R 11/1976). Příkladem může jít o situaci, 

kdy si zaměstnanci zkracují cestu přelézáním srovnaného dříví a zaměstnavatel toto 

jednání trpí.50

Lehkomyslné jednání bude vždy spočívat v nedbalosti zaměstnance a to nedbalosti 

vědomé. Bude se tedy jednat o situace, kdy si byl poškozený zaměstnanec vědom (nebo 

si musel být vědom), že si svým jednáním, odlišným od postupu ostatních zaměstnanců, 

může způsobit škodu na zdraví, přesto však bez přiměřených důvodů spoléhal na to, že 

k poškození zdraví nedojde. Příkladem může být jednání skladníka, který při sundávání

krabice z nejvyšší police namísto obvyklého způsobu, tj. použití žebříku, šplhá po 

regálech a způsobí si tak úraz.51

Za lehkomyslné jednání naproti tomu nelze považovat běžnou neopatrnost nebo 

jednání vyplývající z rizika práce, kdy zaměstnanec postupoval při výkonu konkrétní 

činnosti způsobem zcela běžným, obvyklým, na práci byl koncentrován, ale přesto se 

nevědomě dopustil chyby, která se může stát každému.52 Může se opět jednat o situaci 

skladníka, který chce získat krabici z nejvyšší police, ale tentokrát k tomu užije 

obvyklého způsobu, tedy vyleze po žebříku. Při výstupu po žebříku však uklouzne 

a způsobí si úraz. Toto jednání nelze kvalifikovat jako lehkomyslné, ale jako běžnou 

neopatrnost, která se může přihodit každému.53

Dojde-li k částečnému zproštění odpovědnosti zaměstnavatele, musí zaměstnavatel 

určit část škody, kterou ponese zaměstnanec a to dle míry jeho zavinění. V případě 

zproštění zaměstnavatele pro lehkomyslné jednání zaměstnance však náhrada 

                                               
50 JOUZA, Ladislav. Průvodce odškodňováním pracovních úrazů a nemocí z povolání. Průvodce extra. 2008, roč. 6, č. 3, s. 22.
51 JOUZA, Ladislav. Průvodce odškodňováním pracovních úrazů a nemocí z povolání. Průvodce extra. 2008, roč. 6, č. 3, s. 21.
52 DANDOVÁ, Eva. Náhrada škody při pracovních úrazech a nemocech z povolání. 1. vydání. Praha: PROSPEKTRUM spol. s r.o., 

2002. s. 58.
53 JOUZA, Ladislav. Průvodce odškodňováním pracovních úrazů a nemocí z povolání. Průvodce extra. 2008, roč. 6, č. 3, s. 21.
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poskytovaná zaměstnavatelem musí činit alespoň jednu třetinu celkové částky (§ 367 

odst. 3 ZP).

4.3 NEPŘÍPUSTNOST ZPROŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNAVATELE

Zákoník práce obsahuje ustanovení vylučující možnost zaměstnavatele využít výše 

zmíněné liberační důvody a zprostit se tak zčásti či zcela odpovědnosti za škodu, která 

zaměstnanci vznikla, byť by pro něj konkrétní důvody byly dány. Zproštění je 

nepřípustné, pokud zaměstnanec utrpěl pracovní úraz při odvracení škody hrozící 

zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo hrozící životu nebo zdraví, pokud však 

zaměstnanec tento stav úmyslně nevyvolal. Podmínkou zde není, aby škoda byla 

skutečně odvrácena. Není tedy nutné, aby zaměstnancovo jednání bylo co do výsledku 

úspěšné, postačí jeho snaha. Důkazní břemeno leží na zaměstnanci, neboť on usiluje 

o to, aby ke zproštění nedošlo.54

Je tedy nepřípustné, aby se zaměstnavatel zprostil své odpovědnosti, pokud škoda, 

kterou zaměstnanec utrpěl, mu vznikla při plnění jeho povinnosti zakročit, hrozí-li 

zaměstnavateli škoda. 

                                               
54 POKORNÝ, Milan; HOCHMAN, Josef. Odpovědnost za škodu v právu občanském a pracovním. 3. aktualizované a doplněné 

vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2008. s. 194.
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5 ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ

Utrpěli-li zaměstnanec pracovní úraz či onemocněl nemocí z povolání, má nárok na 

náhradu vzniklé škody. Obsahem náhrady škody jsou jednotlivé dílčí nároky odlišné 

podle toho, zda nárok uplatňuje postižený zaměstnanec nebo pozůstalí po poškozeném 

zaměstnanci v případě jeho úmrtí.

Poškozenému zaměstnanci mohou vzniknout tyto dílčí nároky (§ 369 odst. 1 ZP):

a) náhrada za ztrátu na výdělku,

 náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti,

 náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti,

b) náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění,

c) náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením,

d) náhrada věcné škody.

Způsob a výši náhrady škody musí zaměstnavatel projednat s odborovou organizací 

a samotným zaměstnancem.

Pozůstalí po poškozeném zaměstnanci mohou uplatnit nároky podle § 375 odst. 1 

ZP na:

a) náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením,

b) náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem,

c) náhradu nákladů na výživu pozůstalých,

d) jednorázové odškodnění pozůstalých,

e) náhradu věcné škody.

V obou případech jsou jednotlivé dílčí nároky vyjmenovány taxativním způsobem. 

Jedná se o zcela samostatná, na sobě vzájemně nezávislá, oprávnění, která lze 

uplatňovat vedle sebe (s výjimkou náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní 

neschopnosti a náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti). 

Z jejich nezávislosti plyne, že určité dílčí nároky mohou vzniknout, aniž by zároveň 

vznikly i nároky jiné (např. vznikne nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu 

pracovní neschopnosti a nárok na náhradu za bolest, ne však nárok na náhradu za ztížení 

společenského uplatnění). Samy předpoklady pro vznik jednotlivých nároků jsou 

odchylné a tudíž i doba jejich vzniku (a s tím související běh promlčecí lhůty) se může 

lišit.
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Podle § 389 ZP se práva zaměstnance na náhradu za ztrátu na výdělku z důvodu 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a práva na náhradu nákladů na výživu 

pozůstalých nepromlčují. Práva na jednotlivá plnění z nich vyplývající však promlčení 

podléhají.

5.1 JEDNOTLIVÉ NÁHRADY POSKYTOVANÉ PŘI ODŠKODŇOVÁNÍ 

PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ

5.1.1 NÁHRADA ZA ZTRÁTU NA VÝDĚLKU

Nejčastějším nárokem, který zaměstnanci při pracovním úrazu či nemoci z povolání 

vzniká, je náhrada za ztrátu na výdělku. Východiskem tohoto nároku je náhrada 

majetkové újmy, která zaměstnanci vzniká v důsledku pracovního úrazu či nemoci 

z povolání, neboť zaměstnanec již nedosahuje takových příjmů, jakých dosahoval před 

škodnou událostí. Je zde nezbytné rozlišovat dva zcela samostatné nároky a to náhradu 

za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a náhradu za ztrátu na výdělku po 

skončení pracovní neschopnosti. Jejich samostatnost je bezprostředně vyjádřena v § 381 

ZP, kde je navíc zdůrazněna nemožnost jejich souběhu, tedy nemožnost jejich uplatnění 

vedle sebe.

Pro plné pochopení výpočtů náhrady za ztrátu na výdělku je nezbytné nejprve 

objasnit některé související pojmy:

Průměrný výdělek – průměrným výdělkem se má na mysli průměrný hrubý 

výdělek zaměstnance vypočtený z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci 

k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v rozhodném období (§ 353 ZP). 

Průměrný výdělek se zjišťuje jako průměrný hodinový výdělek. Z procesního hlediska 

je otázka výše průměrného výdělku otázkou právní a nikoliv skutkovou, a tak bylo-li již 

soudem jednou pravomocně rozhodnuto o výši průměrného výdělku, není možné jej 

znovu soudně přezkoumávat, resp. zjišťovat (platí zde překážka věci pravomocně 

rozhodnuté).55

Není-li stanoveno jinak, je rozhodným obdobím předchozí kalendářní čtvrtletí 

a průměrný výdělek se zjišťuje k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po 

                                               
55 MIKYSKA, Martin. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 

spol. s r.o., 2010. s. 120.
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rozhodném období (tedy k 1. lednu, 1. dubnu, 1. červenci a 1. říjnu). Je-li to však pro 

zaměstnance výhodnější, pak se při zjišťování průměrného výdělku pro účely náhrady 

škody při pracovních úrazech a nemocech z povolání bere za rozhodné období 

předchozí kalendářní rok (§ 382 odst. 1 ZP). Pokud pracovní poměr teprve vznikl 

v průběhu předchozího kalendářního čtvrtletí, je rozhodným obdobím doba od vzniku 

pracovního poměru do konce kalendářního čtvrtletí (§ 354 odst. 3 ZP).

Pro výpočet průměrného výdělku jsou rozhodující jen peněžitá plnění mající 

charakter mzdy nebo platu za vykonanou práci. Nelze tak pod tento pojem podřadit 

zaměstnanecké benefity, odstupné, náhrady mzdy, cestovní náhrady apod.56

Další veličinou nezbytnou pro výpočet průměrného výdělku je doba odpracovaná 

v rozhodném období. Do této doby se započítává pouze doba, za kterou zaměstnanci 

přísluší mzda či plat, ne však doba, která se dle § 348 ZP sice považuje za výkon práce, 

zaměstnanci však náleží pouze náhrady mzdy nebo platu. Do odpracované doby se tak 

nezapočte např. doba trvání překážek v práci, doba dovolené či náhradního volna za 

práci přesčas nebo ve svátek. Rozhodujícím pro určení, zda se daná doba započte do 

doby odpracované, je to, zda je za ni poskytována mzda či plat. Za odpracovanou dobu 

se tak považuje doba, po kterou zaměstnanec skutečně pracoval, ale rovněž doba, po 

kterou zaměstnanec práci fakticky nevykonává, ale přesto mu náleží mzda či plat – fikce 

výkonu práce (např. při zaškolení a zaučení, při odborné praxi absolventů škol).

Průměrný výdělek se pak vypočte jako podíl celkové hrubé mzdy nebo platu 

zúčtované k výplatě v rozhodném období a celkové odpracované doby v rozhodném 

období (včetně práce přesčas).

Pokud zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, pak je 

nutné využít pro výpočet tzv. pravděpodobný výdělek a nikoliv výdělek reálný. Pro 

jeho výpočet je rozhodující hrubá mzda či plat, které zaměstnanec dosáhl v rozhodném 

období. Pokud takto není možné zjistit pravděpodobný výdělek dostatečně objektivním 

a spolehlivým způsobem, užije se hrubé mzdy či platu, které by zřejmě dosáhl (přihlíží 

se k obvyklé výši mzdy či platu dosahované zaměstnancem nebo jiným zaměstnancem 

vykonávajícím stejnou práci nebo práci stejné hodnoty).

                                               
56 JAKUBKA, Jaroslav in JAKUBKA, Jaroslav; HLOUŠKOVÁ, Pavla; HOFMANNOVÁ, Eva aj. Zákoník práce: prováděcí 

nařízení vlády a další související předpisy s komentářem. 5. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, spol. s r.o., 2011. s. 482.
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Průměrný výdělek v případě souběžného výkonu práce v několika 

pracovněprávních vztazích v době pracovního úrazu či zjištění nemoci z povolání se 

v zájmu plného odškodnění zaměstnance vypočte ze všech průměrných výdělků, 

kterých poškozený zaměstnanec v těchto vztazích dosahoval. 

5.1.1.1 NÁHRADA ZA ZTRÁTU NA VÝDĚLKU PO DOBU PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI

Utrpěl-li zaměstnanec pracovní úraz či onemocněl-li nemocí z povolání, v důsledku 

čehož se stal práce neschopným (nezbytnost existence příčinné souvislosti) má nárok na 

náhradu za ztrátu na výdělku po dobu trvání této pracovní neschopnosti. Tento nárok se 

řadí do skupiny tzv. opětujících se nároků a to v tom smyslu, že k jeho přiznání 

nedochází pouze u první pracovní neschopnosti (převážně bezprostředně navazující na 

úraz či onemocnění), ale při jakékoliv následující pracovní neschopnosti, jejíž příčina 

spočívá právě v utrpěném pracovním úrazu či zjištěné nemoci z povolání. Každá 

následující pracovní neschopnost tak zakládá jedinečný dílčí nárok na náhradu za ztrátu 

na výdělku po dobu pracovní neschopnosti.57

Způsob výpočtu výše náhrady plyne z ustanovení § 370 odst. 1 ZP. Dle něj se výše 

náhrady rovná rozdílu mezi průměrným výdělkem poškozeného zaměstnance před 

vznikem škody způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a plnou výší 

náhrady mzdy (platu) nebo plnou výší nemocenského.

Názorně lze výše popsané vyjádřit takto:

NŠ = PV – N1

NŠ = PV – N2

Přičemž proměnné v těchto vzorcích znamenají:

NŠ - náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti

PV - průměrný výdělek před vznikem škody

N1 - plná výše náhrady mzdy nebo platu

N2 - plná výše nemocenského

                                               
57 HLOUŠKOVÁ, Pavla in JAKUBKA, Jaroslav; HLOUŠKOVÁ, Pavla; HOFMANNOVÁ, Eva aj. Zákoník práce: prováděcí 

nařízení vlády a další související předpisy s komentářem. 5. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, spol. s r.o., 2011. s. 497.
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Tento způsob výpočtu se uplatní při každé následující pracovní neschopnosti, jejíž 

příčinou je stále tentýž pracovní úraz či nemoc z povolání. Výše náhrady se vždy odvíjí 

od průměrného výdělku, kterého zaměstnanec dosahoval bezprostředně před vznikem 

škody. Není tedy rozhodný průměrný výdělek užitý při první či předchozí pracovní 

neschopnosti, ale vždy ten, který pracovní neschopnosti bezprostředně předchází

(průměrný výdělek před vznikem této další škody). Takto se bude postupovat

u zaměstnanců, kteří i nadále vykonávají své původní zaměstnání a odškodnitelná ztráta 

na výdělku po skončení pracovní neschopnosti jim nevzniká.

Došlo-li však u zaměstnance ke snížení výdělku a z toho důvodu je mu 

poskytována náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, tzv. 

renta, je postup z důvodu nemožnosti souběhu těchto dvou nároků odlišný. Dojde-li 

tedy u takového zaměstnance k opětovnému vzniku pracovní neschopnosti, která bude

v přímé souvislosti s původním pracovním úrazem či nemocí z povolání, použije se pro 

výpočet výše náhrady průměrný výdělek, jenž byl původně užit při výpočtu renty. 

Zaměstnanci se tedy poskytne náhrada do výše částky, do které by mu náležela náhrada 

za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, kdyby nebyl neschopen práce 

(§ 370 odst. 2 ZP).58 Za výdělek po pracovním úrazu či zjištění nemoci z povolání se 

považuje náhrada mzdy nebo platu a nemocenské.

Výpočet náhrady za ztrátu na výdělku u nemocí z povolání je komplikován dlouhou 

dobou procesu zjišťování těchto nemocí. Proto soudy dospěly k závěru, že pokud nemoc 

z povolání prokazatelně vznikla ještě přede dnem jejího zjištění, má poškozený nárok na 

poskytnutí náhrad i za dobu před zjištěním nemoci, pokud mu nějaká škoda již vznikala 

(např. byl-li poškozený v době před zjištěním nemoci z povolání práce neschopným 

a z toho důvodu mu ucházel výdělek, pak má nárok na náhradu ztráty na výdělku po 

dobu pracovní neschopnosti již za dobu od vzniku nemoci, ne až od jejího zjištění).59

Úpravu hmotného zabezpečení zaměstnanců po dobu pracovní neschopnosti 

obsahuje jednak zákoník práce (§ 192 - § 194 ZP) a pak také zákon č. 187/2006 Sb., 

o nemocenském pojištění. Z těchto dvou předpisů plyne, že práce neschopný 

                                               
58 MIKYSKA, Martin. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 

spol. s r.o., 2010. s. 138.
59 MIKYSKA, Martin. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 

spol. s r.o., 2010. s. 148.
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zaměstnanec má nárok na náhradu mzdy nebo platu60 po dobu trvání prvých 14 dnů 

pracovní neschopnosti (v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013, tedy v současnosti, je 

tato doba prodloužena na 21 dnů), dávky nemocenského ho poté zajišťují od 15. dne 

pracovní neschopnosti (v uvedeném přechodném období od 22. dne). Výjimku tvoří 

první 3 dny dočasné pracovní neschopnosti (tzv. karenční doba), po které zaměstnanci

nenáleží ani náhrada mzdy či platu. Protože je ale účelem úpravy náhrad poskytovaných 

zaměstnanci při pracovním úrazu či nemoci z povolání úhrada skutečně vzniklé škody, 

je náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti poskytována do výše 

průměrného výdělku před vznikem škody i během trvání karenční doby, kdy 

zaměstnanec nemá nárok ani na náhradu mzdy či platu nebo dávky nemocenského.

V zákony vyjmenovaných případech může dojít k tomu, že zaměstnanci nebude 

náhrada mzdy či platu nebo dávky nemocenského vůbec náležet, popř. bude docházet 

k jejímu krácení. Tak např. dojde ke snížení dávek nemocenského nebo náhrady mzdy 

či platu o 50 %, přivodil-li si zaměstnanec pracovní neschopnost jako bezprostřední 

následek své opilosti nebo zneužití omamných prostředků nebo psychotropních látek. 

Dále může zaměstnavatel náhradu mzdy či platu snížit nebo neposkytnout, pokud 

zaměstnanec porušil povinnosti, jež jsou součástí režimu dočasně práce neschopného 

zaměstnance. Ze znění zákoníku práce plyne, že pro výpočet náhrady za ztrátu na 

výdělku po dobu pracovní neschopnosti je rozhodující plná výše náhrady mzdy či platu 

nebo plná výše nemocenského. Nezáleží tedy na tom, zda byl zaměstnanec na těchto 

svých nárocích krácen či nikoliv, vždy je rozhodující jejich výše, na kterou by měl 

nárok, pokud by určitým způsobem neporušil své povinnosti a tím nezavdal příčinu 

k jejich snížení či odejmutí.

Pravidla pro výplatu náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti si 

mohou dle § 382 ZP poškozený zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnout. Pokud tak 

neučiní, stanoví ZP podpůrné pravidlo, podle kterého je zaměstnavatel povinen 

poskytovat tuto náhradu pravidelně jednou měsíčně.61 Dle judikatury se však poškozený 

dozvídá o tom, jaká škoda mu byla skutečně způsobena a je tedy schopen ji blíže 

specifikovat, až v okamžiku, kdy mu byla vyplacena poslední dávka nemocenského. Až 

                                               
60 Náhrada mzdy nebo platu poskytována zaměstnavatelem poškozenému zaměstnanci náleží ve výši 60% průměrného výdělku 

zaměstnance, přičemž se jedná o průměrný výdělek upravený obdobným způsobem jako vyměřovací základ nemocenského dle 
zákona o nemocenském pojištění.

61 HLOUŠKOVÁ, Pavla in JAKUBKA, Jaroslav; HLOUŠKOVÁ, Pavla; HOFMANNOVÁ, Eva aj. Zákoník práce: prováděcí 
nařízení vlády a další související předpisy s komentářem. 5. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, spol. s r.o., 2011. s. 510.
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od této doby tak počíná běžet promlčecí lhůta (rozsudek bývalého NS ČSR ze dne 29. 

června 1972, sp. zn. 1 Cz 10/72). Soudy se tedy přiklonily k pojetí náhrady za ztrátu na 

výdělku za celou dobu trvání pracovní neschopnosti jako jediného nároku. To nic 

nemění na faktu, že je zaměstnavatel povinen vyplácet náhradu za ztrátu na výdělku 

jednou měsíčně, tedy de facto poskytovat zálohy, které budou při konečném výpočtu 

celkové škody zúčtovány.62

5.1.1.2 NÁHRADA ZA ZTRÁTU NA VÝDĚLKU PO SKONČENÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI

Pokud poškozený zaměstnanec dosahuje po ukončení pracovní neschopnosti nebo 

při uznání invalidity nižších výdělků jako důsledek toho, že po pracovním úrazu či 

onemocnění nemocí z povolání nedošlo vůbec či alespoň částečně k obnovení jeho 

pracovní schopnosti, má nárok na úhradu této majetkové ztráty, tedy ztráty na výdělku. 

Tento nárok má nejdéle do konce kalendářního měsíce, v němž dosáhl věku 65 let nebo 

do data přiznání starobního důchodu. Náhradu je zaměstnavatel povinen vyplácet 

pravidelně jednou měsíčně. Jako pravidelný opakující se peněžitý důchod lze náhradu 

přiznat i do budoucnosti za předpokladu, že poškozenému skutečně pravidelně výdělek 

uchází. Pokud ale pokles výdělku je jen občasný, nejsou dány podmínky pro vyplácení 

měsíčního důchodu do budoucnosti a zaměstnavatel tak bude muset vždy každý měsíc 

existenci rozhodných skutečností opakovaně zjišťovat (viz R 11/1976).

Jak by mohlo z názvu poskytované náhrady mylně plynout, není podmínkou pro 

její přiznání předchozí pracovní neschopnost. Spojením „po skončení pracovní 

neschopnosti“ se mělo pouze dosáhnout odlišení poskytování této náhrady od náhrady 

předchozí, tedy poskytované po dobu pracovní neschopnosti. Například při nemoci 

z povolání, u které se pacient léčí pouze ambulantně, může dojít k jejímu zhoršení v tom 

směru, že poškozený zaměstnanec nadále nemůže vykonávat své původní zaměstnání. 

Dojde tak ke změně zaměstnání a tím i ke snížení dosahovaných příjmů zaměstnance 

bez předchozí pracovní neschopnosti.63

Výše náhrady označované též jako renta či peněžitý důchod se vypočte jako rozdíl 

mezi průměrným výdělkem zaměstnance před vznikem škody a výší výdělku, kterého 

                                               
62 MIKYSKA, Martin. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 

spol. s r.o., 2010. s. 146 - 147.
63 DANDOVÁ, Eva. Náhrada škody při pracovních úrazech a nemocech z povolání. 1. vydání. Praha: PROSPEKTRUM spol. s r.o., 

2002. s. 74.
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zaměstnanec dosahuje po pracovním úrazu či zjištění nemoci z povolání s případným 

připočtením invalidního důchodu poskytovaného poškozenému z téhož důvodu (§ 371 

odst. 1 ZP).

Názorně lze způsob výpočtu vyjádřit následovně:

NŠ = PV – (N1 + N2)

Přičemž použité proměnné znamenají:

NŠ - náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

PV - průměrný výdělek před vznikem škody

N1 - výdělek dosahovaný zaměstnancem po pracovním úrazu nebo po zjištění 

nemoci z povolání

N2 - případný invalidní důchod pobíraný zaměstnancem z téhož důvodu

Pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po pracovní neschopnosti je tedy 

nezbytné zjistit, jakého průměrného výdělku před vznikem škody poškozený dosahoval, 

jaký je jeho výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání a zda 

a případně v jaké výši mu byl přiznán invalidní důchod.

5.1.1.2.1 Průměrný výdělek

Pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po pracovní neschopnosti je rozhodující 

výše průměrného výdělku dosahovaného zaměstnancem před vznikem škody. 

Významný z hlediska určení výše výdělku je tak i v tomto případě okamžik vzniku 

škody, nikoliv vzniku pracovního úrazu či zjištění nemoci z povolání. Často může 

docházet k případům, kdy se následky onemocnění nebo úrazu projeví až po uplynutí 

i několika měsíců a v jejich důsledku bude zaměstnanec dosahovat nižších výdělků. 

Škoda mu tak vzniká až od okamžiku, kdy bude dosahovat nižších výdělků a průměrný 

výdělek se bude zjišťovat ze čtvrtletí předcházejícího této skutečnosti, nikoliv ze 

čtvrtletí předcházejícího např. zjištění nemoci z povolání.

Soudní judikatura zdůraznila samostatnou povahu nároků na náhradu ztráty na 

výdělku po dobu a po skončení pracovní neschopnosti a to i v případě, že uznání 

invalidity či pokles výdělků bezprostředně navazují na skončení pracovní neschopnosti 

(viz rozhodnutí R 10/1976). Tím bylo jasně stanoveno, že průměrný výdělek, který se 
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bere jako základ výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti je odlišný od průměrného výdělku užívaného k výpočtu náhrady za ztrátu 

na výdělku po dobu pracovní neschopnosti (okamžik vzniku škody je v těchto dvou 

případech časově odlišný a tak čtvrtletí, které se bere za základ výpočtu průměrného 

výdělku, může být rovněž odlišné). Proto navazuje-li např. invalidita bezprostředně na 

pracovní neschopnost zaměstnance a ten z toho důvodu neodpracoval v rozhodném 

období před vznikem nároku na náhradu ztráty na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti alespoň 21 dní, bude se jeho průměrný výdělek zjišťovat jako výdělek 

pravděpodobný (část teorie někdy nesouhlasně oponuje názorem, že v případech, kdy 

zaměstnanec bezprostředně po pracovní neschopnosti přejde do invalidního důchodu či 

na jinou práci, ve které dosahuje nižšího výdělku, vzniká mu škoda již okamžikem 

uznání pracovní neschopnosti a tedy průměrný výdělek pro výpočet náhrady za ztrátu 

na výdělku po pracovní neschopnosti se bude určovat již ke dni vzniku pracovní 

neschopnosti, nikoliv jako výdělek pravděpodobný).64 Dle mého mínění zastává soudní 

praxe správný názor, když za průměrný výdělek zaměstnance před vznikem škody (tou 

je tedy ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti) bere výdělek dosahovaný 

bezprostředně před uznáním invalidity či poklesem výdělků, tedy často výdělek 

pravděpodobný. To, že byl poškozený po celou dobu před vznikem tohoto nároku 

v pracovní neschopnosti pro daný pracovní úraz nebo nemoc z povolání, nic nemění na 

pravidle, že rozhodným je vždy výdělek dosahovaný bezprostředně před vznikem 

škody.

5.1.1.2.2 Výdělek dosahovaný po pracovním úrazu nebo zjištění nemoci 

z povolání

Další veličinou významnou pro určení výše náhrady za ztrátu na výdělku je výše 

výdělku, který zaměstnanec po pracovním úrazu či zjištění nemoci z povolání pobírá. 

Dosahuje-li poškozený v důsledku škodné události nižších příjmů než před touto 

událostí, vzniká mu odškodnitelná ztráta, kterou je nutné nahradit. 

Za určitých okolností se však nebude vycházet z výdělku, který zaměstnanec reálně 

pobírá, ale z výdělku nižšího, než skutečně dosahovaného. Tato skutečnost vyplývá 

z § 371 odst. 1 ZP, dle kterého se k výdělku zaměstnance, kterého dosáhl zvýšeným 

                                               
64 JOUZA, Ladislav. Průvodce odškodňováním pracovních úrazů a nemocí z povolání. Průvodce extra. 2008, roč. 6, č. 3, s. 37 - 38.
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pracovním úsilím, nepřihlíží. Poškozenému zaměstnanci tedy může vzniknout ztráta na 

výdělku i přesto, že dosahuje stejných pracovních výkonů a tedy stejných zisků, ale

pouze při zvýšeném pracovním úsilí. Toto dokládá rozhodnutí R 8/1983, které říká: 

„Jestliže poškozený zaměstnanec dosahuje jen zvýšenou námahou nutnou k překonání 

zvláštních obtíží spojených s poškozením zdraví takových výdělků, kterých by bez 

zvýšeného úsilí nemohl dosáhnout, nelze k takto dosahovanému výdělku přihlížet při

výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku.“ Soudy se např. zabývaly případem, kdy 

zaměstnanec v důsledku pracovního úrazu oslepnul. Jelikož na jeho celkový, zejména 

psychický, stav působil výkon pracovní činnosti příznivě, rozhodl se i přes značné 

obtíže nastoupit do zaměstnání. Odpovědný zaměstnavatel poté odmítal vyplácet 

náhradu vzhledem k výkonu zaměstnání poškozeným. Soud však rozhodl, že zvýšené 

úsilí zaměstnance nesmí být přičítáno k dobru odpovědného zaměstnavatele, ale pouze 

onoho zaměstnance a tak jeho nárok na výplatu náhrady zůstal nezměněn.65

Naopak z vyššího než skutečně dosahovaného výdělku se bude vycházet, 

dosahuje-li zaměstnanec ze své viny nižšího výdělku než ostatní zaměstnanci 

vykonávající u zaměstnavatele stejnou práci nebo práci téhož druhu. Za výdělek po 

pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání se bude považovat průměrný 

výdělek, kterého dosahují tito ostatní zaměstnanci (§ 371 odst. 4 ZP).

Další případ, kdy se bude zohledňovat výdělek vyšší, než skutečně dosahovaný,

upravuje § 371 odst. 5 ZP. Dle něj přísluší náhrada za ztrátu na výdělku po skončení 

pracovní neschopnosti zaměstnanci, který bez vážného důvodu odmítl vykonávat práci, 

kterou mu zaměstnavatel nabídl, jen ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před 

vznikem škody a tím, co by si zaměstnanec vydělal, kdyby danou nabídku neodmítnul 

(tedy průměrným výdělkem, kterého zde mohl dosáhnout). Na otázku, co může být 

tímto vážným důvodem, dala judikaturu odpověď v tom smyslu, že se může jednat 

o zdravotní důvody související s pracovním úrazem či nemocí z povolání, ale také 

obecně se zdravotním stavem poškozeného, kvalifikační důvody či osobní nebo rodinné 

poměry, které ospravedlňují odmítnutí zaměstnání v jiném místě, než bylo místo 

dosavadního výkonu práce.

 Může jít o situace, kdy zaměstnanec nabízenou práci odmítne a rozhodne se sám 

                                               
65 HOCHMAN, Josef in HOCHMAN, Josef; KOTTNAUER, Antonín; ÚLEHLOVÁ, Helena. Nový zákoník práce s komentářem, 

použitelnou judikaturou a předpisy souvisejícími. 2. aktualizované a přepracované vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2008. s. 861.
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si najít práci lépe placenou. Riziko, že nalezne jen práci, ve které bude jeho 

výdělek ještě nižší než ten, který by mu příslušel při převedení na jinou práci 

u odpovědného zaměstnavatele, nese sám zaměstnanec. 

 Stejně tomu bude, pokud se zaměstnanec rozhodne ukončit pracovní poměr, ve 

kterém již pobírá náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti, z důvodu nesouvisejícího s jeho zdravotním stavem. 

Zaměstnavatel ani zde není povinen vyplácet vyšší náhradu z důvodu snížení 

příjmů poškozeného zaměstnance při takovéto změně zaměstnání. Užije se tzv. 

stop výdělku (viz výklad dále), protože další snížení výdělku není v příčinné 

souvislosti s odškodňovaným pracovním úrazem (nemocí z povolání).

V neposlední řadě zaměstnavatel nebude zaměstnanci nahrazovat škodu ve výši 

částky, kterou si zaměstnanec opomenul bez vážných důvodů vydělat (např. sám přešel 

na méně placenou práci bez souvislosti s utrpěným úrazem či onemocněním, v průběhu 

měsíce neomluveně zmeškal část pracovní doby).66 Mezi to, co si poškozený opomenul 

vydělat, řadí judikatura i výdělek, kterého by poškozený mohl dosáhnout, kdyby se 

neodmítl podrobit rekvalifikaci a který by pak mohl na tomu odpovídající pozici získat.

Často nastává situace, kdy zaměstnanec pobírající náhradu za ztrátu na výdělku po 

pracovní neschopnosti se stane práce neschopným pro obecnou chorobu, tedy 

onemocnění, které není v příčinné souvislosti s původní škodou na zdraví (např. běžná 

chřipka) nebo nepracovní úraz. I za těchto okolností mu náleží náhrada za ztrátu na 

výdělku, při jejímž výpočtu se bude za výdělek po pracovním úrazu či zjištění nemoci 

z povolání považovat výdělek, z něhož se stanoví výše nemocenského (tedy užije se 

denní vyměřovací základ pro účely nemocenského pojištění).67

5.1.1.2.3 Invalidní důchod

Pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti je 

nezbytnou veličinou výše invalidního důchodu. Novelou zákona č. 155/1995 Sb., 

o důchodovém pojištění, provedenou zákonem č. 306/2008 Sb., došlo k zásadní změně 

v koncepci invalidity. Od původního rozlišování na plnou a částečnou invaliditu se 

přešlo k systému invalidity rozdělené do tří stupňů. Nově tedy existuje pouze jediný typ 

                                               
66 JOUZA, Ladislav. Průvodce odškodňováním pracovních úrazů a nemocí z povolání. Průvodce extra. 2008, roč. 6, č. 3, s. 40.
67 DANDOVÁ, Eva. Náhrada škody při pracovních úrazech a nemocech z povolání. 1. vydání. Praha: PROSPEKTRUM spol. s r.o., 

2002. s. 139.
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invalidního důchodu, který je ovšem rozdělen do tří stupňů v závislosti na míře poklesu 

pracovní schopnosti postižené osoby.

Invalidní je taková osoba, u níž došlo k poklesu pracovní schopnosti z důvodu 

dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a to nejméně o 35 %. O invaliditu prvého 

stupně se jedná, pokud pracovní schopnost poklesla o nejméně 35 %, ne však více než 

o 49 %. Invalidní ve druhém stupni je ten, jehož pracovní schopnost poklesla o více než 

50 %, nejvíce však o 69 %. Třetí stupeň invalidity bude přiznán, pokud pracovní 

schopnost poklesne o nejméně 70 %.

Od 1. 1. 2010 jsou tak osoby s plnou invaliditou označovány jako osoby invalidní 

ve 3. stupni, u osob s částečnou invaliditou došlo k transformaci na invaliditu 1. a 2. 

stupně v závislosti na procentuálním poklesu pracovní schopnosti.

I u osoby invalidní ve třetím stupni může být zachován jistý pracovní potenciál. 

Soudy ve své rozhodovací praxi (vztahující se ještě k plné invaliditě) dospěly k závěru, 

že přes tento zbytkový pracovní potenciál nelze osobu plně invalidní žádným způsobem 

„donucovat“ k jeho využití. Dle rozhodnutí R 28/1992, není osoba, které byl přiznán 

plný invalidní důchod a která je i přesto schopna vykonávat určité zaměstnání, avšak jen 

zcela nepřiměřené jejím dřívějším schopnostem a společenskému významu dosavadního 

zaměstnání, po přiznání invalidního důchodu povinna vykonávat jakoukoliv výdělečnou 

činnost. Náhrada škody zde náleží bez ohledu na to, co si daná osoba opomenula 

vydělat. Z tohoto rozhodnutí tedy vyplývá, že osoby plně invalidní nejsou povinny 

pracovat a pokud pracují, činí tak zcela dobrovolně.

Pokud ale osoba plně invalidní dobrovolně vykonává práci, nelze automaticky říct, 

že to, co si vydělá, získala svým zvýšeným pracovním úsilím, a proto se k tomu 

nepřihlíží. V tomto smyslu se vyjádřil soud v rozhodnutí R 29/2000 „…nelze bez 

dalšího dovozovat, že při určení náhrady za ztrátu na výdělku se nepřihlíží k jeho 

výdělku, kterého dosáhl proto, že ačkoliv není povinen vedle tohoto důchodu vykonávat 

výdělečnou činnost, nastoupil do zaměstnání.“ V jednotlivých případech tedy bude 

nutné posuzovat, zda osoba plně invalidní dosáhla svých příjmů zvýšeným úsilím. Dle 

mého názoru by však tyto situace měly být řešeny vždy ve prospěch invalidní osoby, 

která zcela dobrovolně (byť by tak činit nemusela a nebyla by tedy za svou nečinnost 

nijak „sankcionována“) vykonává určitou činnost (zejména pro příznivý vliv na její 
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psychiku) a překonává přitom zcela jistě nemalé obtíže. Jeví se mi jako nespravedlivé, 

aby se snížil nárok na náhradu za ztrátu na výdělku (či dokonce zanikl úplně) u osoby, 

která v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání ztratila téměř zcela svůj 

pracovní potenciál a je podstatným způsobem limitována svým zdravotním stavem.

Výše zmíněná rozhodnutí platí i pro invaliditu 3. stupně dle současné právní úpravy 

a to i přes to, že se nyní musí u osoby s invaliditou ve třetím stupni zároveň posoudit, 

zda by byla za zcela mimořádných podmínek schopna výdělečné činnosti (např. při 

zvláštním vybavení pracoviště, se zvláštními pracovními pomůckami). Pokud je 

rozhodnutí v tomto ohledu kladné, je možné i její zařazení do seznamu uchazečů 

o zaměstnání. Cílem této nové úpravy však je pouze rozšíření informovanosti 

o pracovních možnostech, nelze tedy usuzovat na povinnost osoby invalidní ve třetím 

stupni takovou práci přijmout.68

Pokud se jedná o osoby invalidní v 1. nebo 2. stupni, pak platí, že tyto mají 

zachován určitý pracovní potenciál a jsou proto schopny vykonávat nějaké soustavné 

výdělečné zaměstnání (není tedy předem dáno, že by tyto osoby mohly pracovat pouze 

na zkrácený pracovní úvazek, tedy po kratší dobu než je stanovená týdenní pracovní 

doba). Pokud tyto osoby žádné zaměstnání nevykonávají, hledí se na to jako na situaci, 

kdy si opomenuly vydělat nějaký výdělek a náhrada škody se pak o tento opomenutý 

(fiktivní) výdělek snižuje (na rozdíl od osob invalidních ve třetím stupni). Při 

nedobrovolné nezaměstnanosti (poškozený má zájem o vykonávání práce, ale pro 

situaci na trhu práce, která postihuje všechny osoby bez rozdílu omezení jejich 

pracovního potenciálu, ji nemůže získat) nejde o úmyslně opomenutý výdělek, ale 

zároveň nelze dávat do příčinné souvislosti pracovní úraz (nemoc z povolání) 

a nepříznivou situaci na trhu práce. Proto se náhrada za ztrátu na výdělku (pokud osoba 

již před vznikem nezaměstnanosti nepobírala náhradu za ztrátu na výdělku po skončení 

pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity) vypočte jako rozdíl mezi průměrným 

výdělkem před vznikem škody a invalidním důchodem s připočtením fiktivního 

pravděpodobného výdělku ve výši minimální mzdy (nehraje tedy roli výše podpory 

v nezaměstnanosti ani individuálně stanovený pravděpodobný výdělek).

Situace se může mírně zkomplikovat, pokud by poškozený již v době před škodnou 
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událostí pobíral invalidní důchod např. pro invaliditu 1. nebo 2. stupně z tzv. obecných 

zdravotních důvodů a posléze mu byl přiznán invalidní důchod např. pro invaliditu 

3. stupně, neboť se v důsledku škodné události jeho stav až do té míry zhoršil. Protože 

se však při výpočtu výše náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti vychází z výše invalidního důchodu poskytovaného poškozenému 

„z téhož důvodu“, tedy pro následky pracovního úrazu či nemoci z povolání, bude se do 

rovnice pro výpočet této náhrady dosazovat rozdíl mezi výší invalidního důchodu 

poskytovaného poškozenému po škodné události a jeho výší před touto událostí (tedy 

např. rozdíl mezi invalidním důchodem pro invaliditu 3. stupně a invalidním důchodem 

pro invaliditu 1. nebo 2. stupně). Právě jen tento rozdíl mezi pobíranými důchody 

představuje invalidní důchod poskytovaný „z téhož důvodu“.69

Ke snížení invalidního důchodu pro jeho souběh s jiným důchodem podle právních 

předpisů o důchodovém pojištění se nepřihlíží (§ 371 odst. 1 ZP).

5.1.1.2.4 Náhrada za ztrátu na výdělku v době nezaměstnanosti

Současný zákoník práce přímo obsahuje ustanovení řešící případy, kdy poškozený 

z různých důvodů nevykonává žádnou práci a je tedy evidován jako uchazeč 

o zaměstnání na úřadu práce. Ustanovení § 371 odst. 3 zní následovně:

„Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání 

invalidity podle odstavce 1 přísluší i zaměstnanci, který je veden v evidenci uchazečů 

o zaměstnání; za výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání se 

považuje výdělek ve výši minimální mzdy (§ 111). Pobíral-li zaměstnanec před tím, než 

se stal uchazečem o zaměstnání, náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti, přísluší mu tato náhrada v takové výši, ve které mu na ni vzniklo právo za 

trvání pracovního poměru.“

Musíme tedy v zásadě rozlišovat dvě situace:

a) poškozený nepobíral náhradu za ztrátu na výdělku před tím, než se stal 

nezaměstnaným,

b) poškozený již pobíral náhradu za ztrátu na výdělku před tím, než se stal 

nezaměstnaným.

                                               
69 NOVOTNÝ, Zdeněk in BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. s. 1023.
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K tomu, že se poškozený stane nezaměstnaným, bez toho aniž by před tím pobíral 

náhradu za ztrátu na výdělku, může dojít, pokud se pro poškozeného ani u odpovědného 

zaměstnavatele ani u jiného zaměstnavatele nenalezne vhodné zaměstnání a tak skončí 

na úřadu práce. 

Starý ZP tuto situaci neřešil a tak bylo na soudech, aby ve svých rozhodnutích 

vymezily podmínky pro poskytování náhrady. Jelikož špatné podmínky na trhu práce 

nejsou v příčinné souvislosti se vznikem škody pro pracovní úraz či nemoc z povolání, 

nelze je přičítat k tíži odpovědného zaměstnavatele. Výpočet náhrady škody byl proto 

stanoven jako rozdíl mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a individuálním 

pravděpodobným výdělkem poškozeného, tedy takovým výdělkem, kterého by 

poškozený vzhledem ke svým schopnostem, kvalifikaci a zdravotnímu stavu dosáhl při 

práci, kterou by vykonával, pokud by tomu nebránil nedostatek pracovních příležitostí. 

Nepřihlíželo se v žádném případě k výši podpory v nezaměstnanosti.70

Podle současně účinné úpravy se pravděpodobný fiktivní výdělek rovná výši 

minimální mzdy (ta vyjadřuje nejnižší možnou hranici výdělku po pracovním úrazu či 

nemoci z povolání). Nelze tedy zohledňovat individuální pravděpodobný výdělek 

s ohledem na kvalifikaci, schopnosti a zdravotní stav poškozeného ani výši podpory 

v nezaměstnanosti. Jediným kritériem je zde výše minimální mzdy. Striktní podmínkou 

je evidence poškozeného jako uchazeče o zaměstnání na úřadu práce.

Odlišně je řešena situace, kdy se poškozený stane nezaměstnaným a přitom již 

pobíral náhradu za ztrátu na výdělku (rentu), zejména byl-li převeden na jinou vhodnou 

práci ale s nižším výdělkem a až po nějaké době přišel o své zaměstnání a to z důvodu

nikterak nesouvisejícího s následky pracovního úrazu (nemoci z povolání). Není 

podstatné, zda k ukončení činnosti došlo výpovědí ze strany zaměstnavatele nebo 

zaměstnance či jejich dohodou. Nejčastěji se bude jednat o ukončení pracovního 

poměru z tzv. organizačních důvodů.

V době nezaměstnanosti v těchto případech bude poškozenému zásadně náležet 

renta ve stejné výši, v jaké mu náležela před tím, než o zaměstnání přišel. K výpočtu její 

přesné výše se užije tzv. stop výdělku, tedy výdělku platného ke dni rozvázání 
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pracovního poměru. Protože takto vypočtená renta je po celou dobu stejná, hovoří se 

o ni jako o tzv. stop rentě či fixní rentě. Východiskem pro užití tzv. stop výdělku je, že 

další snížení výdělku poškozeného není v příčinné souvislosti s pracovním úrazem či 

nemocí z povolání. Stop výdělek má podstatný význam též při zjišťování výše náhrady 

ztráty na výdělku v případě opětovného výkonu zaměstnání, tedy nalezne-li poškozený 

novou práci a zařadí se tak opět do pracovního procesu. Každý měsíc je totiž nezbytné 

porovnávat tento stop výdělek se skutečně dosahovaným výdělkem a do rovnice 

výpočtu výše renty dosadit jako dosažený výdělek ten, který je vyšší. I tato stop renta 

není nezbytně po celou dobu stále stejná, ale její výše se proměňuje v závislosti na 

valorizacích. Valorizaci tak může podléhat jak průměrný výdělek, tak i tzv. stop 

výdělek.71

5.1.1.2.5 Pracovní poměr sjednaný na dobu určitou a poskytování renty

Nastane-li situace, kdy zaměstnanec utrpí pracovní úraz nebo bude u něj zjištěno 

onemocnění nemocí z povolání a to za trvání pracovního poměru uzavřeného pouze na 

dobu určitou nebo při výkonu práce na základě dohody o pracovní činnosti uzavřené 

rovněž na dobu určitou, je odpovědný zaměstnavatel povinen vyplácet náhradu za ztrátu 

na výdělku jen po dobu, po kterou by pracovněprávní vztah trval. Po uplynutí sjednané 

doby pak jen v případě, že lze podle všech okolností předpokládat, že poškozený by byl 

zaměstnán i nadále. Přitom je nerozhodné, zda by byl zaměstnán u odpovědného 

zaměstnavatele či zcela jiného zaměstnavatele, zda by se jednalo o pracovní poměr na

dobu neurčitou či opět určitou nebo o výkon práce na základě dohody o pracovní 

činnosti.72 Základem však je zjištění, zda by práci vykonával i nadále, tedy zda výkon 

práce u postiženého není jen příležitostnou záležitostí, ale základním zdrojem jeho 

příjmů a tudíž záležitostí pravidelnou (tedy zda by po uplynutí sjednané doby stejně 

nepracoval, nebo lze naopak předpokládat, že by byl poté znovu zaměstnán).73

Otázkou pak zůstává, jak se zjistí průměrný výdělek – zda je to vždy průměrný 

výdělek, kterého poškozený dosahoval před vznikem škody u odpovědného 

zaměstnavatele nebo se za základ vezme výdělek zjištěný jiným způsobem. Jasnou 

                                               
71 MIKYSKA, Martin. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 

spol. s r.o., 2010. s. 216 - 220.
72 NOVOTNÝ, Zdeněk in BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. s. 1050.
73 MIKYSKA, Martin. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 

spol. s r.o., 2010. s. 170 - 173.
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odpověď podal Nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 6. června 2006, sp. zn. 21 Cdo 

2023/2005, když zdůraznil, že průměrným výdělkem může být jak výdělek, kterého 

poškozený dosahoval u odpovědného zaměstnavatele, ale rovněž výdělek, kterého by 

mohl dosáhnout u jiného zaměstnavatele, pokud by nedošlo ke škodné události. Je-li 

tedy jasné, že by poškozený byl i nadále zaměstnán, ale nebylo prokázáno, že by byl 

zaměstnán u odpovědného zaměstnavatele (zaměstnavatel již např. předem sdělil, že 

poměr neprodlouží), nelze brát jako základ průměrný výdělek dosahovaný 

u odpovědného zaměstnavatele, ale jen ten, kterého by prokazatelně dosáhl 

v zaměstnání u jiného zaměstnavatele, pokud by ke škodné události nedošlo.

5.1.1.2.6 Valorizace průměrných výdělků

Výše popsaný mechanismus výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po pracovní 

neschopnosti vychází z průměrného výdělku dosahovaného poškozeným před vznikem 

škody. Je-li pak náhrada poskytována rok či třicet let, základem zůstává stále stejný 

průměrný výdělek. Průměrné náklady na život však v čase vzrůstají a stejně tak 

nedošlo-li by ke škodné události, vzrůstala by i mzda (plat) poškozeného. Proto 

ustanovení § 390 odst. 2 ZP zmocňuje vládu k vydávání tzv. valorizačních nařízení, 

kterými upraví výši průměrných výdělků, které jsou brány jako základ pro výpočet 

náhrady za ztrátu na výdělku po pracovní neschopnosti, a to s ohledem na vývoj mezd. 

Pokud by ke zmíněné úpravě nedošlo, reálná hodnota poskytované renty by se v čase 

snižovala (růst nákladů na život, valorizace důchodů,…). Postupně se dospělo k názoru, 

který byl posléze potvrzen i valorizačními nařízeními (poprvé nařízením č. 67/2005 

Sb.), že dochází i k valorizaci průměrných výdělků zemřelých. 

Valorizační předpisy jsou obecně závazné, a tak je povinností každého 

odpovědného zaměstnavatele provést ke dni účinnosti předpisu přepočet výše 

poskytované náhrady a to bez žádosti poškozeného. Pro přepočet je rozhodující výše 

průměrného výdělku platná ke dni valorizace, tedy většinou se bude jednat o průměrný 

výdělek již podle dřívějších předpisů valorizovaný. K předchozím valorizacím se tedy 

zásadně přihlíží (výjimkou byly valorizace provedené podle prvých tří valorizačních 

nařízení, které vycházely z původního průměrného výdělku, nikoliv toho již 

valorizovaného; valorizace již dříve valorizovaného výdělku se tak uplatňuje až od 

valorizačního nařízení vlády č. 191/1993 Sb.). Důležité je upozornit na to, že podstatou 
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valorizace průměrných výdělků je nový výpočet renty, nikoliv valorizace samotné 

renty.

Poprvé došlo k valorizaci nařízením vlády č. 138/1976 Sb. a naposledy se tomu tak 

stalo k 1. 1. 2012 nařízením vlády č. 9/2012 Sb. ze dne 14. 12. 2011, o úpravě náhrady 

za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem 

nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých. Ke 

zvýšení došlo o 1,6 %. Celkem se tedy jednalo již o 21. valorizační nařízení.

5.1.2 NÁHRADA ZA BOLEST A ZTÍŽENÍ SPOLEČENSKÉHO UPLATNĚNÍ

V důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání může poškozenému vzniknout

vedle újmy materiální rovněž újma imateriálního charakteru. K jejímu odškodnění je 

určena náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění. Zákoník práce tyto nároky 

upravuje v § 372 pouze rámcovým způsobem. Stanoví jen, že se jedná o náhrady 

vyplácené jednorázově a dále pak zmocňuje Ministerstvo zdravotnictví k vydání 

vyhlášky upravující způsob určování výše těchto náhrad a výši, do které je možné 

náhrady poskytnout. V současnosti se jedná o vyhlášku č. 440/2001 Sb., o odškodnění 

bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění pozdějších předpisů. 

Náhrada za bolest a náhrada za ztížení společenského uplatnění jsou dílčí 

samostatná práva. V některých případech (zejména při lehčích úrazech bez trvalých 

následků) proto může vzniknout jen nárok na bolestné, nikoliv už nárok na náhradu za 

ztížení společenského uplatnění.74 Konstrukce těchto nároků je však shodná. 

Odškodnění se v obou případech poskytuje podle bodového hodnocení stanoveného 

v přílohách zmiňované vyhlášky. Hodnota jednoho bodu činí 120 Kč. Vyhláška ve 

stanovených případech umožňuje zvýšení bodového ohodnocení škody a to pokud 

škoda na zdraví:

a) vyžadovala náročný způsob léčení (zejména při infekci rány) – zvýšení až 

o 50 % celkové částky bodového ohodnocení bolesti,

b) vyžadovala mimořádně náročný způsob léčení – zvýšení až na dvojnásobek

celkové částky bodového ohodnocení bolesti,

                                               
74 DANDOVÁ, Eva. Náhrada škody při pracovních úrazech a nemocech z povolání. 1. vydání. Praha: PROSPEKTRUM spol. s r.o., 

2002. s. 170.
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c) vedla ke zvlášť těžkým následkům (takové následky, které podstatně omezují 

nebo významně mění uplatnění v životě anebo znemožňují další uplatnění 

v životě, a to s ohledem na věk poškozeného i jeho předpokládané uplatnění 

v životě) - zvýšení až o 50 % celkové částky bodového ohodnocení pro 

odškodnění ztížení společenského uplatnění.

Navíc vyhláška v návaznosti na ustanovení § 388 ZP umožňuje soudu přiměřeně 

zvýšit stanovenou výši odškodnění ve zvlášť výjimečných případech hodných 

mimořádného zřetele.

Předchozí právní úprava účinná do 31. 12. 2001 (vyhláška č. 32/1965 Sb., 

o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění) hodnotila jeden bod částkou 

30 Kč. V současnosti účinná vyhláška č. 440/2001 Sb. tuto částku zvýšila na 120 Kč, 

což bylo i jedním z hlavních důvodů jejího přijetí. Částka 30 Kč za jeden bod v žádném 

případě nemohla skutečně odškodnit utrpěnou nemateriální újmu. Náhrada poskytovaná 

v zahraničí byla nesrovnatelně (až 30 krát) vyšší. Bylo namítáno, že takto nízkým 

odškodněním jsou degradovány nejvýznamnější statky, tedy lidský život a zdraví. Tyto 

myšlenky vedly k přijetí nové úpravy. Dnes, kdy za dobu téměř deseti let účinnosti

vyhlášky nebyla sazba změněna, se tyto diskuze rozpoutávají znovu.75 I dle mého 

názoru již částka 120 Kč za jeden bod neodpovídá současným poměrům a je neúměrně 

nízká s ohledem na to, co má byt předmětem jejího odškodnění – tedy bolesti vytrpěné 

v souvislosti s úrazem či nemocí a nemožnost vrátit se zcela k původnímu způsobu 

života. Částka 120 Kč za jeden bod je tedy v současnosti velkou částí odborné 

veřejnosti vnímána jako nepřiměřeně nízká. Odborníci usilující o její navýšení 

poukazují rovněž na to, že výše poskytovaného odškodnění je v důsledku inflace 

znehodnocována. Poškození, kterým je dnes vyplácena náhrada za bolest a ztížení 

společenského uplatnění jsou oproti těm, kteří náhradu získali již v roce 2002 (tedy 

v roce, kdy zmiňovaná vyhláška nabyla účinnosti), znevýhodněni nejméně o 30 Kč na 

jednom bodu. To, co si poškozený v roce 2002 pořídil za 120 Kč, dnes získá, jen pokud 

bude ochoten obětovat částku o 30 Kč vyšší, tedy 150 Kč.76 Jistým krokem k nápravě se 

stal nález pléna ÚS ze dne 16. 10. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 50/05, který opětovně apeloval 

na obecné soudy, aby přiznávaly přiměřené odškodnění za nemateriální újmy podle 

                                               
75 MIKYSKA, Martin. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 

spol. s r.o., 2010. s. 105 - 106.
76 STEINER, Marek. Za jeden bod nejméně o třicet korun více. Právní rádce. 2011, roč. 19, č. 11, s. 48 - 49.
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svého citu a aby využívaly svého oprávnění být při svém rozhodování vázán „jen“ 

zákonem ve smyslu čl. 95 odst. 1 Ústavy České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.). 

Obecným soudům bylo připomenuto jejich právo jít nad rámec odškodnění za bolest 

a ztížení společenského uplatnění podle vyhlášky č. 440/2001 Sb., dospějí-li k názoru, 

že by výsledek její aplikace vedl v konkrétním případě k přiznání nepřiměřeně nízkého 

odškodnění.77

Základem pro stanovení výše náhrady a tedy bodového ohodnocení je lékařský 

posudek. Tento posudek zpracovává posuzující lékař, který je ošetřujícím lékařem 

poškozeného a v případě nemoci z povolání je tímto lékařem ošetřující lékař 

zdravotnického zařízení oprávněného k posuzování nemocí z povolání (§ 8 odst. 1 písm. 

a) vyhlášky č. 440/2001 Sb.). Od zpracování posudku odlišuje vyhláška jeho vydání, 

které náleží zdravotnickému zařízení, jehož posuzující lékař zpracoval lékařský 

posudek, v případě nemoci z povolání zdravotnickému zařízení oprávněnému 

k posuzování nemocí z povolání, jehož posuzující lékař zpracoval lékařský posudek (§ 8 

odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 440/2001 Sb.). Po obsahové stránce musí posudek 

obsahovat zejména postupy posuzujícího lékaře, kterými dospěl ke svému závěru 

ohledně hodnocení, dále dle jakých položek příloh vyhlášky č. 440/2001 Sb. postupoval 

a důvody případného zvýšení bodového ohodnocení.

Za účinnosti starého ZP byla náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění 

koncipována jako nárok ryze osobní povahy. Jednalo se tedy o peněžitý nárok, který 

však smrtí poškozeného zanikal. Nový zákoník práce tuto koncepci nepřevzal a tak se 

dle současné úpravy jedná o peněžitá práva poškozeného, která jeho smrtí nezanikají 

a stávají se předmětem dědictví. Případné pochybnosti o povaze tohoto nároku 

rozptýlilo rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 7. 4. 2011, sp. zn. 21 Cdo 936/2010. 

5.1.2.1 NÁHRADA ZA BOLEST

V případě, že zaměstnanec utrpěl pracovní úraz či onemocněl nemocí z povolání, 

zásadně se nahradí i nemateriální újma, kterou utrpěl, tedy i vytrpěná bolest způsobená 

škodou na zdraví, jejím léčením nebo odstraňováním jejích následků. Bolestí se podle 

vyhlášky č. 440/2001 Sb. má na mysli každé tělesné a duševní strádání způsobené 

                                               
77 MIKYSKA, Martin. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 

spol. s r.o., 2010. s. 106.
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škodou na zdraví osobě, která tuto škodu utrpěla. 

Výše bolestného je stanovena podle bodového ohodnocení vyjádřeného v příloze 

vyhlášky č. 440/2001 Sb. a pokud není bodové ohodnocení posuzované škody na zdraví

stanoveno, pak se užije bodové ohodnocení za škodu na zdraví, která je s posuzovanou 

škodou na zdraví nejsrovnatelnější.

Posuzující lékař vychází při určování bodového ohodnocení z hodnocení akutní 

fáze bolesti a pokud určuje bodové ohodnocení bolesti stanovené rozmezím bodů,

přihlíží zejména k rozsahu a způsobu poškození zdraví, jeho závažnosti, k průběhu 

léčení včetně náročnosti použité léčby a ke vzniklým komplikacím. Bodové ohodnocení 

se provede až v době stabilizace bolesti a vydat posudek je možné až v době ustálení 

zdravotního stavu poškozeného.

5.1.2.2 NÁHRADA ZA ZTÍŽENÍ SPOLEČENSKÉHO UPLATNĚNÍ

Vedle vytrpěné bolesti je další odškodňovanou imateriální újmou ztížení 

společenského uplatnění. Tím se má v souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 440/2001 Sb. 

na mysli odškodnění následků škody na zdraví, které jsou trvalého rázu a mají 

prokazatelně nepříznivý vliv na uplatnění poškozeného v životě a ve společnosti, 

zejména na uspokojování jeho životních a společenských potřeb, včetně výkonu 

dosavadního povolání nebo přípravy na povolání, dalšího vzdělávání a možnosti 

uplatnit se v životě rodinném, politickém, kulturním a sportovním, a to s ohledem na 

věk poškozeného v době vzniku škody na zdraví. Odškodnění za ztížení společenského 

uplatnění musí být přiměřené povaze následků a jejich předpokládanému vývoji a to 

v rozsahu, v jakém jsou omezeny možnosti poškozeného uplatnit se v životě a ve 

společnosti.

Východiskem pro poskytování této náhrady je myšlenka pojímající člověka jako 

tvora společenského, který se uplatňuje v rodině, v práci, v kultuře, sportu či veřejné 

činnosti. Důsledkem pracovního úrazu či nemoci z povolání může být jeho uplatnění 

v těchto oblastech ztíženo.78

V souvislosti s výkonem zaměstnání se v rámci náhrady za ztížení společenského 

uplatnění nahrazuje omezení možnosti seberealizace a společenského uplatnění 

                                               
78 POKORNÝ, Milan; HOCHMAN, Josef. Odpovědnost za škodu v právu občanském a pracovním. 3. aktualizované a doplněné 

vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2008. s. 227.
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v návaznosti na výkon povolání bez přímé souvislosti s výší výdělku (odškodnění se 

poskytne, i kdyby ke snížení výdělku nedošlo).79

I zde je základem pro výpočet odškodnění stanovení bodového ohodnocení dle 

příloh k vyhlášce č 440/2001 Sb. a pokud bodové ohodnocení posuzovaných následků 

ve vyhlášce určeno není, užije se bodové ohodnocení následků, které svou povahou 

a svým rozsahem jsou posuzovaným následkům nejpodobnější.

Posuzující lékař určující bodové ohodnocení vychází zejména ze závažnosti škody 

na zdraví, jejího předpokládaného vývoje a průběhu léčení. Posudek se zpravidla 

vydává až po uplynutí jednoho roku od škody na zdraví. Nový posudek se vydá, pokud 

došlo k výraznému zhoršení následků. Byl-li tak poškozený již odškodněn za ztížení 

společenského uplatnění, ale po čase došlo k výraznému zhoršení následků škody na 

zdraví, které původně nebyly předpokládány, výše bodového ohodnocení se znovu určí 

dle aktuálního stavu poškozeného a původní bodové ohodnocení se od ní odpočte.

5.1.3 NÁHRADA ÚČELNĚ VYNALOŽENÝCH NÁKLADŮ SPOJENÝCH 

S LÉČENÍM

Utrpěný úraz či nemoc zaměstnance si často vyžádají mnohdy dlouhodobé 

a nákladné léčení. Výdaje, které takto vznikají v důsledku léčby poškozeného, jsou 

předmětem nároku plynoucího z titulu odpovědnosti zaměstnavatele za škodu jen 

v případě, že nejsou kryty veřejným zdravotním pojištěním (nebo jsou z něj hrazeny 

pouze částečně) a jednalo-li se o náklady účelně vynaložené (tedy jen ty výdaje, které 

byly skutečně potřebné ke zlepšení zdravotního stavu poškozeného).

Nárok na jejich úhradu nevzniká jen poškozenému, ale zásadně vždy tomu, kdo je 

skutečně vynaložil a to až poté, co je vynaložil (jedná se tedy o náhradu již prokazatelně 

vzniklých nákladů). I pokud by oprávněným osobám tyto výdaje vznikaly pravidelně, 

tedy pokud by docházelo k jejich pravidelnému vynakládání, není možné je přiznat

formou opakované peněžité dávky. Z hlediska jejich promlčení je rozhodující okamžik, 

kdy byly skutečně vynaloženy.

Mezi tyto náklady můžeme řadit regulační poplatky, doplatky na léky či různé 

                                               
79 VYSOKAJOVÁ, Margerita; KAHLE, Bohuslav; DOLEŽÍLEK, Jiří. Zákoník práce. Komentář. 2. aktualizované vydání. Praha: 

ASPI, Wolters Kluwer, 2008. s. 477.
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pomůcky (brýle, naslouchátka, vozíky,…), ale též zvýšené náklady na stravování 

spojené s dietou (pokud je dieta přímo podmínkou úspěšného léčení), náklady na 

poskytování péče v případě, že poškozený potřebuje pomoc jiné osoby v důsledku 

svého zdravotního stavu apod.80

I náklady při návštěvách ošetřovaného zaměstnance ve zdravotnickém zařízení lze 

podřadit pod účelně vynaložené náklady spojené s léčením, pokud takové návštěvy 

příznivě ovlivňují psychický stav ošetřovaného a tím urychlují léčebný proces. Je však 

nutné dodržovat hledisko úspornosti při volbě dopravních prostředků k takovým 

návštěvám (viz R 28/1980).

Soudy v této souvislosti zdůraznily právo poškozeného na svobodnou volbu lékaře. 

Proto není možné považovat za neúčelné náklady jízdného a cestovného spojené 

s léčením následků pracovního úrazu nebo nemoci z povolání k tomu lékaři, jehož si 

poškozený sám vybral, jen z toho důvodu, že poškozený mohl péči srovnatelné úrovně 

získat u jiného lékaře, u kterého by tyto náklady mohly být nižší (viz rozhodnutí NS ze 

dne 2. července 2003, sp. zn. 21 Cdo 424/2003).

5.1.4 NÁHRADA VĚCNÉ ŠKODY

Posledním z této skupiny nároků je náhrada věcné škody. Rozumí se jí majetková 

újma spočívající ve zmenšení majetku poškozeného. Tento pojem je konstruován velice 

široce a v podstatě lze pod něj podřadit každou jinou škodu, která poškozenému vznikla 

v přímé souvislosti s pracovním úrazem či nemocí z povolání a nelze ji nahradit dle 

jiných ustanovení zákoníku práce (dle předchozích náhrad).81

Věcná škoda je tedy pojmem širokým a zásadně neztotožnitelným s pojmem škoda 

na věci. Náhrada věcné škody je poskytována jak za škodu na věcech (např. oblečení, 

obuv, hodinky, nářadí, které měl poškozený v rozhodné době u sebe a k jejichž ztrátě či 

poškození došlo), tak i za jinou škodu, která je v přímé souvislosti s pracovním úrazem 

či nemocí z povolání. Protože se zásadně nahrazuje jen skutečná škoda, vychází se 

u škody na věci z její ceny v době poškození s přihlédnutím k jejímu běžnému 

opotřebení.

                                               
80 NOVOTNÝ, Zdeněk in BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. s. 1009.
81 NOVOTNÝ, Zdeněk in BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. s. 1009.
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Nahraditelnou škodou jsou tak například i náklady na obstarávání domácnosti či jen 

některých těžších prací v domácnosti, pokud je poškozený nemůže nadále vykonávat 

v původním rozsahu (a to i tehdy, pokud je bude muset vykonávat rodinný příslušník, 

který je před škodnou událostí nevykonával)82, náklady na pečovatelku o děti, náklady 

na úpravu bytu a další. I zde platí, že se odškodňují jen náklady již prokazatelně vzniklé 

a nelze je přiznat jako opakující se peněžité plnění. 

5.2 NÁHRADY POSKYTOVANÉ PŘI ÚMRTÍ ZAMĚSTNANCE

Dojde-li v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání k úmrtí poškozeného 

zaměstnance, vzniká pozůstalým nárok na odškodnění. Stejně jako v případě náhrad 

poskytovaných za života poškozeného se jedná o jednotlivé, samostatné dílčí nároky, 

jejichž vznik a trvání na sobě nejsou závislé. 

Jedná se o tyto (taxativně vypočtené) nároky:

a) náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením poškozeného,

b) náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem,

c) náhrada nákladů na výživu pozůstalých,

d) jednorázové odškodnění pozůstalých,

e) náhrada věcné škody.

Nezávislost těchto nároků je dána i v tom ohledu, že podmínkou jejich uplatnění 

není, aby poškozený zaměstnanec ještě za života uplatnil své vlastní nároky. Pokud tak 

neučinil, nemá to žádný vliv na právo pozůstalých na odškodnění. Pokud však 

poškozený své nároky ještě za života uplatnil, ty ale nestihly být uspokojeny, pak jeho 

smrtí přecházejí na dědice. 

5.2.1 NÁHRADA ÚČELNĚ VYNALOŽENÝCH NÁKLADŮ SPOJENÝCH 

S LÉČENÍM

Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením v zásadě vychází ze 

stejných principů, jako tomu bylo u hrazení této škody za života poškozeného. I zde se 

jedná o nárok příslušející zásadně té osobě, která tyto náklady skutečně vynaložila a to 

bez ohledu např. na příbuzenský vztah. Může se tak jednat i o souseda, osobu, která 

                                               
82 HOCHMAN, Josef. Náhrada škody podle zákoníku práce. 1. Vydání. Praha: LINDE nakladatelství s.r.o., 2005. s. 72.
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zemřelému nakupovala léky, právnickou osobu apod.83

Nejedná se ale o náklady vynaložené zemřelým ještě za jeho života. Pokud jeho 

nároky nebyly uspokojeny, přecházejí do dědictví.

5.2.2 NÁHRADA PŘIMĚŘENÝCH NÁKLADŮ SPOJENÝCH S POHŘBEM

I pro poskytování této náhrady zásadně platí, že odškodnění přísluší jen těm 

osobám, které tyto náklady vynaložily a musí se jednat o náklady, které jsou přiměřené.

Zákoník práce taxativně vyjmenovává, o jaké výlohy může jít. Jedná se o výdaje 

účtované za pohřeb, hřbitovní poplatky, výdaje na zřízení pomníku nebo desky do 

výše nejméně 20 000 Kč, výdaje na úpravu pomníku nebo desky, cestovní výlohy 

a jedna třetina obvyklých výdajů na smuteční ošacení osobám blízkým.

Přiměřenost vynaložených výdajů je zdůrazněna u náhrady za smuteční ošacení, 

kterou je možné poskytnout jen do výše jedné třetiny obvyklých výdajů na ošacení 

(včetně obuvi) a to jen osobám blízkým. Vychází se z toho, že toto ošacení bude 

používáno i nadále k jiným příležitostem. Přiměřenost spočívá i v tom, že nelze např. 

uhradit jako smuteční ošacení kožich, zakoupený k pohřbu v létě.

Od přiměřených nákladů se odečítá pohřebné poskytované dle zákona č. 117/1995 

Sb., o státní sociální podpoře. Pohřebné je poskytováno ve výši 5 000 Kč, ale jen velice 

omezenému okruhu osob. Nárok na pohřebné tak má jen osoba, která vypravila pohřeb 

dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem, nebo osobě, která byla ke dni 

smrti rodičem nezaopatřeného dítěte.

Úprava náhrady přiměřených nákladů spojených s pohřbem obsažená v ZP doznala 

oproti předchozí právní úpravě (platné před nabytím účinnosti ZP) podstatné změny 

v tom ohledu, že výčet těchto nákladů již není pouze příkladný, ale jedná se o výčet 

taxativní. Proto již teoreticky není možné zahrnout do těchto nákladů i jiné výdaje jako 

např. náklady na pohoštění příbuzných či náklady na hudebníky, které jsou dle 

regionálních zvyklostí typické. Prakticky však až vývoj soudní praxe ukáže, zda tyto 

náklady nelze zahrnout pod pojem „výdaje účtované za pohřeb“.84 Z mého pohledu jsou 

tyto „sporné“ výdaje jednoznačně podřaditelné pod pojem „přiměřené náklady spojené 

                                               
83 DANDOVÁ, Eva. Náhrada škody při pracovních úrazech a nemocech z povolání. 1. vydání. Praha: PROSPEKTRUM spol. s r.o., 

2002. s. 183-184.
84 NOVOTNÝ, Zdeněk in BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. s. 1037.
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s pohřbem“ a tak za současné situace, kdy výčet nákladů je v ZP vyjádřen taxativně, se 

mi jeví jako jediné rozumné východisko z této situace, podřadit tyto výlohy pod výdaje 

účtované za pohřeb. Můj názor je bezesporu ovlivněn oblastí, ze které pocházím a kde 

je pohřeb neodmyslitelně spojen s pořádáním smuteční hostiny. Proto si myslím, že by 

při proplácení nákladů na pohřeb měly být vždy místní zvyklosti a obyčeje 

zohledňovány.

5.2.3 NÁHRADA NÁKLADŮ NA VÝŽIVU POZŮSTALÝCH

Nejvýznamnějším nárokem pozůstalých po zemřelém zaměstnanci je náhrada 

nákladů na jejich výživu poskytována jako opakující se peněžité plnění formou 

měsíčního důchodu. Cílem při poskytování této náhrady je odškodnění majetkové újmy 

vznikající těm, kterým byl zemřelý povinen poskytovat nebo poskytoval výživu 

(rozhodující je stav v době jeho smrti). Okruh pozůstalých osob byl judikaturou 

vymezen tak, že jde o rodiče, děti, sourozence a jiné osoby, které se zemřelým žily po 

dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a které z toho důvodu 

pečovaly o společnou domácnost nebo byly na něho odkázány výživou. Do okruhu 

těchto osob se tak řadí i družka zemřelého a její děti, pokud splňují výše uvedené 

podmínky.85

Z doslovného znění § 377 odst. 1 ZP plyne, že okruh osob majících nárok na tuto 

náhradu je širší, než okruh osob, jimž svědčí zákonná vyživovací povinnost. Nárok tedy 

mají jak osoby, vůči nimž měl zemřelý zákonnou vyživovací povinnost (bez ohledu na 

to, zda jim výživu skutečně poskytoval), ale též ty osoby, vůči kterým neexistovala 

vyživovací povinnost pro zemřelého, přesto jim výživu fakticky prokazatelně 

poskytoval. Tento nárok trvá do doby, do které by tuto povinnost zemřelý měl, nejdéle 

však do konce kalendářního měsíce, ve kterém by zemřelý dosáhl 65 let věku.

Pro výpočet výše náhrady je rozhodující průměrný výdělek zemřelého (i ten 

podléhá valorizačním předpisům) a případná výše důchodů přiznaných pozůstalým 

(sirotčí či vdovský důchod). K eventuálnímu výdělku pozůstalých se nepřihlíží. 

Poskytování náhrady se liší podle počtu osob, kterým zemřelý poskytoval nebo byl 

povinen poskytovat výživu. Pokud se jednalo pouze o jednu osobu, pak výše náhrady 

                                               
85 HOCHMAN, Josef in HOCHMAN, Josef; KOTTNAUER, Antonín; ÚLEHLOVÁ, Helena. Nový zákoník práce s komentářem, 

použitelnou judikaturou a předpisy souvisejícími. 2. aktualizované a přepracované vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2008. s. 871.
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činí 50 % průměrného výdělku zemřelého s odečtením případného důchodu 

vypláceného pozůstalému. Pokud se jednalo o více než jednu osobu, pak se náhrada 

poskytne ve výši 80 % průměrného výdělku pozůstalého. Od částky připadající na 

každého pozůstalého se odečítá jeho případný důchod. V úhrnu však celková výše 

náhrady na výživu pozůstalých nesmí překročit částku, do které by příslušela 

zemřelému zaměstnanci náhrada za ztrátu na výdělku podle § 371 ZP, a nesmí být 

poskytována déle, než by mu tato náhrada příslušela.86

Zákon tedy stanoví, že je-li pozůstalých s nárokem na náhradu nákladů na výživu 

pozůstalých více jak jeden, náleží jim 80 % průměrného výdělku zemřelého. Co už ale 

zákon nestanoví je, v jakém poměru by se mělo těchto 80 % mezi pozůstalé rozdělit. 

V praxi se vyskytují dva protichůdné názory na řešení této otázky. Dle prvého z nich by 

celková částka měla být rozdělena na stejné díly. Oproti tomu stojí názor, že dělení by 

mělo probíhat podle zásad obsažených v zákoně o rodině č. 94/1963 Sb., neboť se 

vlastně jedná o náhradu nákladů na výživné, které tento zákon upravuje (měl by tak být 

zohledněn věk, zdravotní stav a jiná kritéria při určování výše jednotlivých podílů). 

Podle mého názoru bychom respektováním zásad zákona o rodině dospěli k určení 

takové výše jednotlivých podílů, které by bylo spravedlivější, neboť by zohledňovala 

veškeré podstatné faktory, jako je např. zmíněný věk osoby. Avšak za situace, kdy ZP 

mlčí, se mi jeví jako nezbytné vycházet z rovných dílů pro všechny.

Právo na náhradu nákladů na výživu pozůstalých se nepromlčuje, promlčují se jen 

práva na jednotlivá plnění z něj plynoucí.

5.2.4 JEDNORÁZOVÉ ODŠKODNĚNÍ POZŮSTALÝCH

Další z náhrad poskytovaných pro případ úmrtí zaměstnance je jednorázové 

odškodnění pozůstalých. Účelem této náhrady má být zlepšení sociální situace 

pozůstalých v období bezprostředně následujícím po úmrtí zaměstnance, ve kterém 

pozůstalým vznikají zvýšené náklady.

Zákoník práce v ustanovení § 378 jednoznačně vyjmenovává osoby, kterým tato 

náhrada náleží. Jde o manžela zemřelého a nezaopatřené děti, každému ve výši nejméně 

240 000 Kč. Rodičům zemřelého zaměstnance náhrada přísluší, jen pokud s ním žili ve 

                                               
86 MIKYSKA, Martin. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 

spol. s r.o., 2010. s. 269.
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společné domácnosti. Splňují-li tuto podmínku, mají nárok na náhradu v úhrnné výši 

240 000 Kč (odškodnění ve výši nejméně 240 000 Kč přísluší i v případě, že se 

zemřelým zaměstnancem žil v domácnosti pouze jeden rodič). Protože okruh 

oprávněných osob je přesně daný, nemá nárok na poskytnutí této náhrady např. družka 

zemřelého, byť s ním žila ve společné domácnosti a společně o tuto domácnost 

pečovali, popř. i vychovávali dítě. S ohledem na postupnou změnu nahlížení společnosti 

na instituci manželství projevující se ve vzrůstajícím počtu párů žijících spolu fakticky 

jako manželé, ale bez řádného oddání, se mi jeví toto ustanovení jako značně 

nespravedlivé a nereflektující společenský vývoj.

Zákoník práce navíc vládu zmocňuje k tomu, aby s ohledem na změny, které 

nastaly ve vývoji mezd a životních nákladů, svým nařízením jednorázové odškodnění 

pozůstalých zvýšila.

5.2.5 NÁHRADA VĚCNÉ ŠKODY

Posledním nárokem je nárok na náhradu věcné škody. Ten dle ustanovení § 379 ZP 

náleží dědicům poškozeného zaměstnance. 

Obsah pojmu věcná škoda se v tomto případě rovná pojmu škoda na věci (viz 

R 17/1978). Tedy jde pouze o škodu na věcech, které měl poškozený zaměstnanec 

v rozhodné době u sebe (oděv, obuv, hodinky, nářadí apod.) a k jejichž poškození či 

ztrátě došlo. Při určení výše škody se vychází z výše ceny věci v době poškození či 

ztráty s přihlédnutím k jejímu opotřebení. Škodou v tomto smyslu tedy není náhrada za 

práce v domácnosti, které před svou smrtí vykonával zemřelý.

Pokud nárok na náhradu věcné škody uplatnil poškozený zaměstnanec ještě za 

svého života, stává se neuhrazená pohledávka předmětem dědictví. Nárok uplatněný až 

dědici poškozeného není součástí dědictví.

5.3 PODSTATNÁ ZMĚNA POMĚRŮ POŠKOZENÉHO

Při určování výše náhrady škody se vždy vychází z aktuálních poměrů na straně 

poškozeného (rozhodující je tedy výchozí stav v době vzniku nároku). Časem se však 

mohou objevit skutečnosti modifikující poměry poškozeného a tím tedy i ovlivňující 

samotnou existenci nároků poškozeného nebo jejich výši. Z výše uvedeného plyne, že 
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změna poměrů na straně poškozeného se zásadně bude dotýkat těch nároků na náhradu 

škody, jež se poskytují delší dobu (i několik let), tedy nároku na náhradu ztráty na 

výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo náhrady nákladů na výživu 

pozůstalých.87 Při rozhodování o změně se již nerozhoduje o samotné podstatě věci, ale 

jen o tom, zda došlo k zásadní změně poměrů a jak se to projeví v nové úpravě (např. se 

již nebude rozhodovat o samotné existenci nároku poškozeného na náhradu ztráty na 

výdělku, ale jen o tom, zda se změnily poměry poškozeného, které by odůvodňovaly 

snížení či zvýšení vyplácených dávek, popř. zda nastala skutečnost, s níž je spojován 

zánik nároku).88

Vždy se musí jednat o změnu na straně poškozeného (změna na straně

zaměstnavatele je nevýznamná) a to změnu podstatnou. O podstatnou změnu poměrů 

nepůjde např. při úpravě mzdových předpisů. Uplatnit podstatnou změnu poměrů 

a s tím související nové uspořádání vzájemných práv a povinností může jak poškozený 

zaměstnanec (zejména dojde-li ke zhoršení zdravotního stavu, které bude pro 

poškozeného znamenat další snížení výdělku nebo přiznání invalidního důchodu), tak 

i odpovědný zaměstnavatel (např. dojde-li ke zvýšení příjmů poškozeného nebo k jeho 

rozhodnutí o odchodu do starobního důchodu). Případně je možné, aby změnu uplatnili 

pozůstalí poškozeného (u náhrady nákladů na výživu pozůstalých dochází ke změnám 

nejčastěji v souvislosti se zastavením vyplácení pozůstalostních důchodů).89

Východiskem pro výše uvedené je ustanovení § 390 odst. 1 ZP, které říká:

„Změní-li se podstatně poměry poškozeného, které byly rozhodující pro určení výše 

náhrady škody, může se poškozený i zaměstnavatel domáhat změny v úpravě svých práv, 

popřípadě povinností.“

Za podstatnou změnu poměrů na straně zaměstnance lze považovat následující:

a) změna stupně invalidity či úplné odnětí invalidního důchodu – jak bylo výše 

popsáno, došlo k 1. 1. 2010 ke změně v pojetí invalidity. Nerozlišuje se již na invaliditu 

plnou a částečnou, ale nově existuje invalidita prvého, druhého nebo třetího stupně.

                                               
87 DANDOVÁ, Eva. Náhrada škody při pracovních úrazech a nemocech z povolání. 1. vydání. Praha: PROSPEKTRUM spol. s r.o., 

2002. s. 200.
88 POKORNÝ, Milan; HOCHMAN, Josef. Odpovědnost za škodu v právu občanském a pracovním. 3. aktualizované a doplněné 

vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2008. s. 251 – 252.
89 DANDOVÁ, Eva. Náhrada škody při pracovních úrazech a nemocech z povolání. 1. vydání. Praha: PROSPEKTRUM spol. s r.o., 

2002. s. 200 - 201.
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Rozhodnutí soudů, která se vztahují ke změně plného na částečný invalidní důchod či 

k úplnému odnětí invalidního důchodu lze použít též pro případy změny invalidního 

důchodu pro invaliditu 3. stupně na invaliditu 1. nebo 2. stupně nebo odnětí invalidního 

důchodu. 

Podle soudní judikatury půjde vždy o změnu poměrů, pokud pro následky 

pracovního úrazu (nemoci z povolání) pobíraný plný invalidní důchod byl přeměněn na 

částečný invalidní důchod. Vychází se zde z předpokladu, že se změnou zdravotního 

stavu (jeho zlepšením) došlo rovněž ke změně pracovní způsobilosti.

Za podstatnou změnu poměrů však nelze dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 

29. ledna 2009, sp. zn. 21 Cdo 5141/2007 považovat změnu invalidity, k níž nedošlo 

z důvodu změny (zlepšení) zdravotního stavu poškozeného, ale jen např. změnou 

posudkových kritérií. Podstatnou změnou poměrů tak není změna plné invalidity na 

částečnou (dnes změna stupně invalidity) z důvodu úpravy kritérií pro posuzování 

invalidity, bez podstatné změny zdravotního stavu poškozeného. Proto takto 

odůvodněná změna pobíraného invalidního důchodu (z plného na částečný) není 

podstatnou změnou poměrů dle § 390 odst. 1 ZP a proto neodůvodňuje úpravu či 

dokonce zánik povinnosti platit náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti.

Pokud pobíraný invalidní důchod spolu s výdělkem poškozeného vzroste natolik, že 

pravidelně za delší období přesahuje jeho průměrný výdělek před vznikem škody, došlo 

rovněž k podstatné změně poměrů na straně poškozeného. Od okamžiku, kdy změna 

nastala, již poškozenému náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti nepřísluší. Pokud by však následně došlo např. k odejmutí částečného 

invalidního důchodu (dnes invalidního důchodu pro invaliditu 1. a 2. stupně), jednalo by 

se znovu o změnu poměrů na straně poškozeného a došlo by k obnovení jeho nároku.90

b) změna zdravotního stavu poškozeného – často může nastat situace, kdy 

zaměstnanec pobírající po delší čas rentu onemocní „obecnou“ chorobou či utrpí 

nepracovní úraz, v důsledku čehož dojde k podstatné změně jeho pracovní způsobilosti, 

např. stane se invalidním ve 3. stupni (kupř. zaměstnanec pobírající po dobu dvaceti let 

                                               
90 MIKYSKA, Martin. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 

spol. s r.o., 2010. s. 247.



- 75 -

rentu pro pracovní úraz, při kterém přišel o ruku, prodělá za sebou tři infarkty myokardu 

a bude proto uznán invalidním ve 3. stupni).91

Rozhodnutí soudu R 29/1980 se zabývalo právě úplnou ztrátou pracovní 

způsobilosti v důsledku tzv. obecných zdravotních příčin (nepracovní úraz či obecné 

onemocnění). Z tohoto rozhodnutí plyne, že: „Onemocnění nebo zhoršení zdravotního 

stavu, jež nejsou v příčinné souvislosti s utrpěným pracovním úrazem poškozeného a jež 

sama o sobě vylučují jakoukoliv výdělečnou činnost, znamenají podstatnou změnu 

poměrů poškozeného, v důsledku níž se organizace může úspěšně domáhat zrušení své 

povinnosti platit poškozenému náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti.“ Rozhodující je tedy to, že poškozený by nebyl schopen soustavné 

výdělečné činnosti v důsledku obecných zdravotních příčin, i kdyby nebylo následků 

pracovního úrazu či nemoci z povolání (i kdyby k onemocnění nemocí z povolání či 

k pracovnímu úrazu nikdy nedošlo).

Kromě případů, kdy dojde z tzv. obecných příčin k úplnému vyloučení jakékoliv 

výdělečné činnosti, můžou nastat situace, kdy tato obecná příčina pouze zdravotní stav 

poškozeného zhorší a tím ještě více omezí jeho pracovní způsobilost. I v tomto případě 

se může jednat o podstatnou změnu poměrů na straně poškozeného, pokud se jedná 

o taková obecná zdravotní postižení, která sama o sobě poškozenému znemožňují 

výkon práce, kterou konal před vznikem škody (tedy činnosti, kterou vykonával před 

pracovním úrazem či zjištěním nemoci z povolání). Za této situace je totiž zřejmé, že 

poměry poškozeného, které byly rozhodující pro určení výše náhrady za ztrátu na 

výdělku po skončení pracovní neschopnosti, se podstatně změnily, neboť poškozený by 

stejně - i kdyby nedošlo k pracovnímu úrazu či onemocnění nemocí z povolání –

nemohl s ohledem na svůj „obecný“ zdravotní stav konat stejnou práci jako před 

vznikem škody a dosahovat tedy stejného výdělku jako před poškozením. Tato zjištění 

však nemusí mít vždy za následek ztrátu nároku na náhradu za ztrátu na výdělku po 

skončení pracovní neschopnosti. Pokud by bylo zjištěno (nejčastěji pomocí znalce), že 

poškozený by byl způsobilý (pokud by nedošlo k pracovnímu úrazu či nemoci 

z povolání) konat přes svá obecná zdravotní postižení jinou, méně placenou práci, pak 

se mu náhrada bude poskytovat dále, ale do výše průměrného výdělku, kterého by 

                                               
91 DANDOVÁ, Eva. Náhrada škody při pracovních úrazech a nemocech z povolání. 1. vydání. Praha: PROSPEKTRUM spol. s r.o., 

2002. s. 202.
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dosahoval na tomto jiném, méně placeném, místě (viz rozsudek NS ze dne 12. března 

2003, sp. zn. 21 Cdo 227/2002).92

Celou situaci lze pro lepší pochopení ukázat na příkladu. Poškozený konal původně 

práci horníka a báňského záchranáře v podzemním hlubinném dole. Pro utrpěný 

pracovní úraz byl přeřazen k práci na povrchu a byla mu poskytována náhrada za ztrátu 

na výdělku. U poškozeného však byla zjištěna i obecná onemocnění, která sama o sobě 

znamenala, že by poškozený nemohl vykonávat svou původní práci, ani kdyby 

k pracovnímu úrazu nedošlo. Tato obecná onemocnění však nevylučovala jinou práci 

v hlubinném dole, jako např. výkon profese důlního zámečníka. V důsledku změny 

poměrů, tak byla poškozenému dále proplácena náhrada za ztrátu na výdělku jen do 

výše průměrného výdělku, kterého by dosahoval v profesi důlního zámečníka.93

c) změna kritérií pro uznání nemoci z povolání – stejně jako u výše popsaného 

případu změny kritérií pro posuzování invalidity i pouhá změna kritérií pro uznání 

nemoci z povolání bez současné změny zdravotního stavu poškozeného nepředstavuje 

podstatnou změnu poměrů na straně zaměstnance a dojde-li tedy z tohoto důvodu k tzv. 

oduznání nemoci z povolání, nelze z této skutečnosti odvodit závěr, že poškozenému 

zanikl nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti.

d) zánik nároku na rentu (dosahování vyšších výdělků) – k podstatné změně 

poměrů na straně poškozeného dochází, pokud poškozený zaměstnanec bez zvýšeného 

pracovního úsilí dosahuje vyšších výdělků, které spolu s přiznaným invalidním 

důchodem převyšují pravidelně za delší období jeho průměrný výdělek před vznikem 

škody. V důsledku této změny dochází k zániku nároku na náhradu ztráty na výdělku po 

skončení pracovní neschopnosti. Nic však nebrání jeho „znovuobnovení“, pokud dojde 

opětovně k podstatné změně poměrů.

e) dovršení důchodového věku, přiznání starobního důchodu - náš právní řád 

neukládá povinnost osobám, které dovršily předepsaný důchodový věk, do starobního 

důchodu skutečně odejít. Proto pouhé dosažení důchodového věku či splnění podmínek 

pro přiznání předčasného starobního důchodu nepředstavuje samo o sobě podstatnou 

                                               
92 MIKYSKA, Martin. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 

spol. s r.o., 2010. s. 250 - 252.
93 MIKYSKA, Martin. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 

spol. s r.o., 2010. s. 250.
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změnu poměrů poškozeného zaměstnance. Až pokud sám poškozený o jeho přiznání 

požádá a tento je mu posléze přiznán, dojde ke změně poměrů odůvodňující zánik 

nároku na náhradu ztráty na výdělku.94 Zákoník práce v § 371 odst. 6 výslovně stanoví, 

že renta se vyplácí nejdéle do data přiznání starobního důchodu (i předčasného).

f) dovršení věku 65 let, stárnutí poškozeného – jelikož jsou renty často vypláceny 

po dlouhou dobu a zaměstnavateli bylo neustále namítáno snižování pracovního 

potenciálu poškozených v souvislosti s jejich přibývajícím věkem, byla zákoníkem 

práce omezena délka poskytování renty. Renta je tak vyplácena nejdéle do měsíce, 

v němž poškozený dosáhl věku 65 let. Tím je reflektována okolnost, že poškozený by 

už v tomto věku pravděpodobně danou práci nevykonával (problematické se to jeví 

zejména u těch profesí, u kterých lze prokázat, že poškozený by své povolání nebýt 

pracovního úrazu či nemoci z povolání i po dovršení 65 let nadále vykonával, např. 

umělecké profese jako herci). Tato hranice však neznamená, že by nárok nemohl 

zaniknout či být snížen i před jejím dosažením s ohledem na změnu poměrů v důsledku 

úbytku pracovního potenciálu.95

5.4 ZMĚNA NA STRANĚ ODPOVĚDNÉHO SUBJEKTU

Na straně odpovědného subjektu může dojít ke změně v důsledku přechodu práv 

a povinností při odškodňování pracovních úrazů či nemocí z povolání. V zásadě se 

může jednat o přechod na jiného zaměstnavatele, na stát či na jinou pojišťovnu. 

a) Přechod na jiného zaměstnavatele – k přechodu práv a povinností na jiný 

zaměstnavatelský subjekt může dojít zásadně jen na základě právního předpisu. Tímto 

právním předpisem je buď zákoník práce či jiný právní předpis (jako např. zákon 

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních 

společností a družstev). Zákoník práce upravuje přechod práv a povinností v § 338 až 

§ 345. Při přechodu práv a povinností na jiný zaměstnavatelský subjekt přecházejí 

i nároky na odškodnění pracovního úrazu či nemoci z povolání. Důležité však je 

zohlednit, zda v době této organizační změny trval základní pracovněprávní vztah 

(pracovní poměr či jiný mu naroveň postavený vztah), či jen odvozený pracovněprávní 

                                               
94 DANDOVÁ, Eva. Náhrada škody při pracovních úrazech a nemocech z povolání. 1. vydání. Praha: PROSPEKTRUM spol. s r.o., 

2002. s. 201.
95 MIKYSKA, Martin. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 

spol. s r.o., 2010. s. 255.
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vztah, jehož obsahem je právě odškodňování pracovního úrazu. Pokud ke dni změny 

základní pracovněprávní vztah již netrval, nepřechází na nového zaměstnavatele 

povinnost k odškodnění pracovního úrazu či nemoci z povolání. Stejně je situace řešena 

i při přechodech práv a povinností dle obchodního zákoníku. Zde bude nejčastěji změna 

probíhat formou prodeje podniku či jeho části. I v těchto případech dojde k přechodu 

práv a povinností plynoucích z pracovněprávních vztahů z prodávajícího na kupujícího, 

ale jen ve vztahu k těm zaměstnancům, jejichž pracovněprávní vztah trval alespoň ke 

dni účinnosti smlouvy. 

b) Přechod na stát či pojišťovnu – východiskem pro přechod práv a povinností na 

stát, popř. pojišťovnu jsou závazky České republiky, které přijala ratifikací úmluv 

Mezinárodní organizace práce, podle kterých musí vnitrostátní zákonodárství zajistit 

uspokojení nároků zaměstnanců při pracovních úrazech a nemocech z povolání i pro 

případ zániku odpovědného subjektu bez právního nástupce.96

Pro řešení otázky přechodu práv a povinností z odpovědnostního vztahu musíme 

zásadně rozlišovat dvojí typ nároků – nároky kryté zákonným pojištěním 

zaměstnavatele pro případ jeho odpovědnosti za pracovní úraz či nemoc z povolání 

a nároky tímto pojištěním nekryté.

Od 1. 1. 1993 je každý zaměstnavatelský subjekt zaměstnávající alespoň jednu 

osobu ze zákona povinně pojištěn pro případ odpovědnosti za pracovní úraz či nemoc 

z povolání (srov. § 205d starého ZP97). Proto došlo-li k zániku odpovědného 

zaměstnavatele bez právního nástupce (např. zánikem právnické osoby s likvidací, smrtí

fyzické osoby - zaměstnavatele) a jedná-li se o nároky vzniklé po 1. 1. 1993, přechází 

povinnost uspokojit nároky na odškodnění za pracovní úraz či nemoc z povolání na 

příslušnou pojišťovnu. Tato povinnost přechází v některých případech na příslušnou 

pojišťovnu, i pokud nároky vznikly do 31. 12. 1992, ale jsou kryty v rozsahu zákonného 

pojištění dle § 205d starého ZP nebo povinným smluvním pojištěním dle zvláštních 

právních předpisů. 

Pokud se jedná o nároky vzniklé do 31. 12. 1992, které nejsou kryty žádným

z těchto pojištění (tedy hradí je sám zaměstnavatel), je řešení problému zániku 

                                               
96 MIKYSKA, Martin. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 

spol. s r.o., 2010. s. 298.
97 Dle § 365 ZP zůstává § 205d starého ZP platný až do nabytí účinnosti právní úpravy úrazového pojištění zaměstnanců.
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odpovědného subjektu a s tím spojené otázky, kdo bude dále nároky poškozených 

zaměstnanců uspokojovat, obsaženo v § 364 odst. 9 ZP (úprava je shodná s řešením dle 

§ 251 starého ZP). Podle něj, dochází-li ke zrušení zaměstnavatele, musí orgán, který jej

ruší, určit, který zaměstnavatel je povinen uspokojit nároky zaměstnanců zrušeného 

zaměstnavatele. Pokud došlo k likvidaci zaměstnavatele, je povinen tyto nároky 

uspokojit orgán provádějící likvidaci a pokud tak neučiní, pak stát (konkrétně 

Ministerstvo práce a sociálních věcí). Přitom je nerozhodné, zda se jedná o nároky 

vzniklé před nebo až po zániku odpovědného zaměstnavatele.
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6 ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNAVATELE ZA 

ŠKODU PŘI PRACOVNÍCH ÚRAZECH A NEMOCECH Z POVOLÁNÍ

Všichni zaměstnavatelé jsou ze zákona povinně pojištěni pro případ jejich 

odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech či nemocech z povolání. Jde tedy 

o zákonné pojištění vznikající bez pojistné smlouvy (i bez jakékoliv registrace či 

přihlášení zaměstnavatele) na základě právní skutečnosti, kterou je vznik prvního 

pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele a trvající po celou dobu existence 

zaměstnavatele. Obsahem pojistného vztahu je právo pojištěného zaměstnavatele, aby 

za něj příslušná pojišťovna nahradila škodu, která vznikla zaměstnanci při pracovním 

úrazu nebo nemoci z povolání, a to v rozsahu, v jakém za ni zaměstnavatel odpovídá 

podle ZP. Toto pojištění se vztahuje i na zaměstnance činné u zaměstnavatele na 

základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Pojištění se však nevztahuje 

na organizační složky státu a jejich zaměstnanci jsou v případě pracovního úrazu nebo 

nemoci z povolání odškodňováni v rozsahu stanoveném ZP zaměstnavatelem 

z prostředků státního rozpočtu98.

Tento systém byl u nás zaveden k 1. 1. 1993 novelou starého ZP provedenou 

zákonem č. 37/1995 Sb. Tím byl do starého ZP včleněn nový § 205d tvořící základ pro 

zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech

a nemocech z povolání a který dle ustanovení § 365 nového (dnes účinného) zákoníku 

práce zůstává platným až do dne nabytí účinnosti právní úpravy úrazového pojištění 

zaměstnanců (předpokládá se k 1. 1. 2013). Jedná se o řešení do značné míry 

nestandardní, neboť na právní vztahy plynoucí ze zákonného pojištění odpovědnosti 

zaměstnavatele se použije norma již zrušená (starý ZP byl zrušen novým ZP s účinností 

od 1. 1. 2007). Hlavní cíl sledovaný zavedením zákonného pojištění odpovědnosti 

zaměstnavatele byla ochrana poškozených, kteří by se např. při nesolventnosti 

zaměstnavatele nemohli domoci svého odškodnění. Stejně tak by povinnost vyplácet 

náhrady mohla vést zejména u malých podnikatelů až k jejich likvidaci. 

Prováděcím předpisem je vyhláška ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se 

stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu 

při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Dalším 

                                               
98 Důvodová zpráva k zákonu č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.
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právním předpisem použitelným na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele je 

dle této vyhlášky občanský zákoník, na nějž vyhláška v § 13 odkazuje a stanoví tak jeho 

podpůrnou aplikovatelnost pro případy, že by úprava nebyla obsažena v samotné 

vyhlášce. Ale protože již dnes občanský zákoník neobsahuje úpravu pojištění, chápe se 

odkaz ve vyhlášce jako odkaz na zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a změně 

souvisejících zákonů, obsahující komplexní úpravu pojištění.99

Zákonnou pojišťovnou je od 1. 1. 1993 Česká pojišťovna, a.s a to pro ty 

zaměstnavatele, kteří s ní měli toto pojištění smluvně sjednáno do 31. 12. 1992 (od 1. 1. 

1993 jsou tedy ze zákona pojištěni u České pojišťovny, a.s.), nebo Kooperativa 

pojišťovna, a.s., pro ostatní zaměstnavatele. Provádění zákonného pojištění 

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech nebo nemocech

z povolání je upraveno jako neziskové. Případná majetková újma uvedených pojišťoven 

vzniklá provozováním tohoto pojištění je kryta ze státního rozpočtu a naopak vzniklý 

přebytek z tohoto pojištění odvádějí pojišťovny do státního rozpočtu.

Podstatou zákonného pojištění odpovědnosti je tedy nárok zaměstnavatele, aby 

za něj příslušná pojišťovna nahradila škodu, která vznikla zaměstnanci v důsledku 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, a to v rozsahu, v jakém za ni zaměstnavatel 

odpovídá podle ZP. Pojišťovny však hradí za zaměstnavatele pouze nároky na náhradu 

škody ze škodných událostí, které vznikly v době trvání zákonného pojištění. Náhrady 

ze škod, které vznikly před zavedením zákonného pojištění, i nadále hradí sami 

zaměstnavatelé. Tím došlo k diferenciaci právní úpravy odškodňování pracovních úrazů 

a nemocí z povolání na tzv. staré a nové případy, tj. na případy odškodňované přímo 

zaměstnavateli a na případy odškodňované za zaměstnavatele příslušnou pojišťovnou. 

Zaměstnavatelé jsou tedy povinni platit pojistné do systému zákonného pojištění 

odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání, z tohoto 

systému jim však jsou hrazeny pouze škody z pracovních úrazů a nemocí z povolání 

vzniklých po 31. 12. 1992 a odškodnění tzv. starých případů i dnes nesou ze svého.100

Zákonné pojištění nezakládá přímý nárok poškozeného zaměstnance vůči 

pojišťovně, nevznikají zde přímo vztahy mezi zaměstnancem a pojišťovnou (přímé 

vztahy by vznikaly jen v případě změny odpovědného subjektu, tedy v případě zániku 

                                               
99 NOVOTNÝ, Zdeněk in BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. s. 989.
100 Důvodová zpráva k zákonu č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.
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odpovědného zaměstnavatele bez právního nástupce). Zaměstnavatel je ten, který musí 

shromáždit všechny podklady a vyčíslit výši odškodnění. Pojišťovna na základě těchto 

podkladů, předaných jí zaměstnavatelem, může ještě sama prověřit, zda výše plnění má 

skutečně zákonný a skutkový podklad, může provést vlastní šetření. Výplatu 

odškodnění je pak povinna provést do 15 dnů od skončení šetření, tedy ode dne, kdy 

byla dohodnuta výše náhrady škody, nebo ode dne, kdy pojišťovna obdržela 

pravomocné rozhodnutí soudu. Co se týče délky prováděného šetření, ze samotné 

vyhlášky žádné její omezení neplyne, což se jeví jako značně necitlivé vůči 

poškozenému zaměstnanci, který se tak může po delší dobu ocitnout „bez prostředků“. 

Protože, jak bylo uvedeno výše, lze podpůrně použít zákon o pojistné smlouvě 

č. 37/2004 Sb., je možné najít řešení „neomezenosti“ doby šetření v jeho ustanoveních. 

Z § 16 tohoto zákona plyne, že pojistitel je povinen po oznámení události, se kterou je 

spojen požadavek na plnění z pojištění, bez zbytečného odkladu zahájit šetření nutné ke 

zjištění rozsahu jeho povinnosti plnit. Pojistné plnění je pak shodně s ustanovením 

vyhlášky splatné do 15 dnů po skončení šetření. Šetření je skončeno, jakmile pojistitel 

sdělí jeho výsledky oprávněné osobě. Z hlediska omezení doby šetření je významné 

ustanovení, které říká, že pojistitel je povinen ukončit šetření do 3 měsíců po tom, co 

mu byla pojistná událost oznámena. Nemůže-li šetření ukončit v této lhůtě, je povinen 

sdělit osobě, které má vzniknout nebo vzniklo právo na pojistné plnění, důvody, pro 

které nelze šetření uzavřít, a poskytnout jí na její žádost přiměřenou zálohu. 

Z ustanovení tohoto zákona tedy plyne jednak omezení doby šetření na 3 měsíce a pak 

také povinnost poskytnout na žádost oprávněného přiměřenou zálohu.101 Dle informací, 

které mi byly poskytnuty zaměstnanci pojišťovny Kooperativa, však k případům, kdy

by poškozeným byly vypláceny zálohy, vůbec v praxi nedochází a o možnosti tyto 

zálohy poskytovat nejsou ani informováni.

Důležité je zdůraznit právo zaměstnavatele, aby za něj plnila pojišťovna a tedy 

neexistenci jeho povinnosti k přímému odškodnění zaměstnance. Nelze tak žádným 

způsobem po zaměstnavateli vynucovat, aby např. do doby skončení šetření 

pojišťovnou poskytoval zaměstnanci jakoukoliv náhradu škody. Nic však nebrání tomu, 

aby to dobrovolně učinil. Náhradu škody, kterou takto dobrovolně zaměstnanci vyplatil, 

                                               
101 MIKYSKA, Martin. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: 

ANAG, spol. s r.o., 2010. s. 322.
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mu pojišťovna vrátí do výše, do které by sama poškozenému náhradu poskytla.

Vyhláška č. 125/1993 Sb. ukládá zaměstnavatelům řadu povinností, jejichž 

nesplnění může mít za následek až zánik povinnosti pojišťovny plnit. Jedná se například 

o tyto povinnosti:

a) prevenční povinnost předcházení škodným událostem a v případě že již škodná 

událost nastala, povinnost co nejvíce zmírnit škodu,

b) informační povinnost o tom, že nastala škodná událost nebo že poškozený 

uplatňuje svá práva u soudu,

c) povinnost v řízení u soudu o náhradě škody respektovat pokyny pojišťovny, 

zejména bez souhlasu pojišťovny se nezavazovat k náhradě promlčené 

pohledávky a nepřistoupit bez souhlasu pojišťovny na uzavření soudního 

smíru.

Nejdůležitější povinností, kterou vyhláška stanoví, je povinnost zaměstnavatele 

platit pojistné, která mu vzniká, zaměstnává-li alespoň jednoho zaměstnance. Tuto 

skutečnost je zaměstnavatel povinen písemně a bez zbytečného odkladu oznámit 

pojišťovně. Pojistné se vypočte ze základu stanoveného shodně s postupem pro určení 

vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Rozhodným vyměřovacím základem je 

souhrn vyměřovacích základů všech zaměstnanců, které za uplynulé kalendářní čtvrtletí 

zaměstnavatel zaměstnával. Příslušná sazba pojistného vychází z převažujícího 

předmětu činnosti zaměstnavatele dle odvětvové klasifikace ekonomických činností

(OKEČ) a činí podle přílohy k vyhlášce 2,8 – 50,4 ‰ z vyměřovacího základu. 

Minimální výše pojistného je 100 Kč za kalendářní čtvrtletí. Pojistné za kalendářní 

čtvrtletí se platí dopředu a je splatné do posledního dne prvního měsíce příslušného 

čtvrtletí (tedy do 31. ledna, 30. dubna, 31. července a 31. října). Sankcí při nezaplacení 

pojistného řádně a včas je jeho zvýšení o 10 % dlužné částky za každý započatý měsíc. 

Případné neplacení pojistného však nemá vliv na nároky poškozeného zaměstnance.

Pro případ, že zaměstnavatel některou z těchto svých povinností nesplní, obsahuje 

vyhláška sankce, které může pojišťovna vůči němu uplatnit. Jedná se o následující:
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a) zvýšení částky dlužného pojistného o 10 % v případě, že nebylo zaplaceno 

řádně a včas,

b) požadavek přiměřené náhrady nákladů a to nejvýše do poloviny částek, které 

z důvodu pojistné události pojišťovna vyplatila, v případě, že zaměstnavatel 

porušil některou ze stanovených povinností, jako např. 

 povinnost dbát, aby nenastala škodná událost,

 povinnost oznámit pojišťovně, že nastala škodná událost, vyjádřit se 

k požadované náhradě a k její výši,

 povinnost oznámit pojišťovně, že poškozený uplatňuje právo na náhradu 

škody u soudu,

 v řízení o náhradě škody respektovat pokyny pojišťovny, zejména bez 

souhlasu pojišťovny se nezavazovat k náhradě promlčené pohledávky,

c) odmítnutí splnění povinnosti plnit pojišťovnou, pokud:

 zaměstnavatel nevznesl v řízení o náhradě škody bez souhlasu pojišťovny 

námitku promlčení,

 se zaměstnavatel zavázal bez souhlasu pojišťovny uhradit promlčenou 

pohledávku,

 zaměstnavatel bez souhlasu pojišťovny uzavřel soudní smír.

Navíc je pojišťovně dle § 10 vyhlášky přiznán regresní nárok vůči zaměstnavateli

až do výše poskytnutého plnění v případě, že např.:

a) zaměstnavatel nebo zaměstnanec zaměstnavatele způsobil škodu úmyslně, pod 

vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,

b) došlo ze strany zaměstnavatele nebo jeho zaměstnance k zvláště závažnému 

porušení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, a pokud toto 

porušení bylo v příčinné souvislosti se vznikem škody,

c) došlo ke škodě v přímé souvislosti s výkonem činnosti provozované 

neoprávněně,

d) byl zaměstnavatel v prodlení s placením pojistného v době výplaty pojistného 

plnění (právo na úhradu má pojišťovna až do výše plnění, které vyplatila 

z důvodu pojistných událostí vzniklých v době, za kterou nebylo zaplaceno 

pojistné).
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7 PRÁVNÍ ÚPRAVA PODLE ZÁKONA Č. 266/2006 SB., O ÚRAZOVÉM 

POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Ve své práci jsem se doposud zabývala aktuálně platnou a účinnou úpravou 

odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Tato úprava je však chápána jako 

dočasná, k 1. 1. 2013 má nabýt účinnosti zákon o úrazové pojištění zaměstnanců 

č. 266/2006 Sb. (dále jen „zákon o úrazovém pojištění“ nebo „ZUPZ“), který 

představuje podstatnou systémovou změnu. Tento zákon byl přijat již v dubnu roku 

2006 s účinností stanovenou k 1. 1. 2008. Jeho účinnost však byla postupně odkládána, 

nejprve došlo k jejímu posunu na 1. 1. 2010 zákonem č. 218/2007 Sb. a posléze na 1. 1. 

2013 zákonem č. 282/2009 Sb. Důvodem byl nedostatek finančních prostředků ve 

státním rozpočtu na úrazové pojištění a personální nepřipravenost České správy 

sociálního zabezpečení, která má být nositelem úrazového pojištění. Za současného 

stavu není možné opětovný posun účinnosti zákona zcela vyloučit (objevují se i názory 

usilující o jeho úplné zrušení, které pravděpodobně zvítězí). 

Dle tohoto zákona by mělo dojít k přesunu odpovědnosti za škodu při pracovních 

úrazech a nemocech z povolání z pracovněprávní oblasti do systému sociálního 

zabezpečení. Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech 

a nemocech z povolání by mělo být nahrazeno tzv. úrazovým pojištěním s vlastním 

systémem dávek a doplnit tak stávající trojici pojištění - zdravotního, nemocenského 

a důchodového (bude se tedy jednat o pojištění komplementární k zákonnému systému 

sociálního zabezpečení). Náhradový systém nahradí systém dávkový. Odpovědnost za 

provádění úrazového pojištění zaměstnanců přejde na stát a provádět jej bude ČSSZ. 

Nově budou pro případ pracovního úrazu či nemoci z povolání pojištěni samotní 

zaměstnanci, nikoliv zaměstnavatel, jak je tomu dle současné úpravy (pojistné za ně

bude odvádět zaměstnavatel).102

Kritika stávající úpravy spočívá zejména v tom, že současný systém dostatečně 

nemotivuje zaměstnavatele k přijímání opatření pro snižování rizika pracovních úrazů 

a nemocí z povolání (k jejich prevenci) a na straně poškozených zaměstnanců naopak 

chybí dostatečná motivace k využívání zbylého pracovního potenciálu (motivace 

                                               
102 Nový zákon o úrazovém pojištění [online] [citováno 13. února 2012]. Dostupný z: http://www.epravo.cz/top/clanky/novy-zakon-

o-urazovem-pojisteni-40629.html.
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k práci). Navíc byla naše úprava podrobena ostré kritice ze strany Evropské unie 

s ohledem na monopol provozování zákonného pojištění jen dvěma komerčními 

pojišťovnami, který odporuje pravidlům hospodářské soutěže a zásadám rovnosti (tento 

stav je považován za formu veřejné podpory, která není v souladu s evropskými 

pravidly volné soutěže).103

7.1 PROVÁDĚNÍ ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ

Za orgány úrazového pojištění označuje zákon o úrazovém pojištění v § 2 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Českou správu sociálního zabezpečení a okresní 

správy sociálního zabezpečení. Jejich úkoly v rámci provádění úrazového pojištění jsou 

rozvedeny v části čtvrté zákona. Česká správa sociálního zabezpečení by tak měla 

zejména rozhodovat o přiznání některých dávek (např. úrazového vyrovnání, úrazové 

renty, úrazové renty pozůstalého), tyto dávky by měla rovněž vyplácet, vést evidenci 

pracovních úrazů a nemocí z povolání a plnit další úkoly stanovené zákonem. Okresní 

správě sociálního zabezpečení by mělo náležet rozhodování o ostatních dávkách 

nesvěřených České správě sociálního zabezpečení a jejich vyplácení (např. o bolestném, 

příspěvku za ztížení společenského uplatnění, úrazovém příplatku), vybírání pojistného, 

kontrola plnění povinností uložených zaměstnavatelům a zaměstnancům zákonem 

o úrazovém pojištění a další. 

Postavení poškozených zaměstnanců by se touto změnou v provádění úrazového 

pojištění mělo výrazně zlepšit s ohledem na zvýšení právní jistoty, neboť odpovědnost 

za provádění úrazového pojištění ponese stát a o dávce bude rozhodovat a vyplácet ji 

přímo poškozeným zaměstnancům státní orgán, který nemá na přiznání či nepřiznání 

dávky hmotný zájem.104

7.2 POJISTNÉ

Účinností ZUPZ se přestane výše pojistného řídit vyhláškou ministerstva financí 

č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti 

zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ale přímo ZUPZ

                                               
103 Nový zákon o úrazovém pojištění [online] [citováno 13. února 2012]. Dostupný z: http://www.epravo.cz/top/clanky/novy-zakon-

o-urazovem-pojisteni-40629.html.
104 BERÁNKOVÁ, Kateřina. Poslanci schválili návrh zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců [online] [citováno 13. února 2012]. 

Dostupný z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/2442/100206.pdf.



- 87 -

(částí třetí tohoto zákona), čímž bude právní úprava uvedena do souladu s ústavním 

zákonem č. 1/1993 Sb., Ústavou ČR (základní práva a povinnosti systému zákonného 

pojištění jsou nyní obsažena ve vyhlášce a nikoliv v zákoně, jak to Ústava vyžaduje). 

Povinnost odvádět pojistné zůstane na zaměstnavateli (pojistné bude plně hrazeno 

zaměstnavatelem, zaměstnanec se na jeho placení nepodílí). Odvedené pojistné bude

příjmem státního rozpočtu. 

Výše pojistného se stanoví dle § 39 ZUPZ procentní sazbou z úhrnu vyměřovacích 

základů zaměstnanců pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti dle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to za rozhodné období, kterým bude

kalendářní měsíc. U zaměstnance, jehož zaměstnání vykonávané v pracovním poměru 

nebo na základě dohody o pracovní činnosti nezakládá účast na nemocenském pojištění, 

se za vyměřovací základ bude považovat zúčtovaná mzda nebo odměna. Shodně to platí 

pro zaměstnance konajícího práce na základě dohody o provedení práce.

Jakou konkrétní sazbu pojistného má zaměstnavatel použít, zjistí z přílohy č. 2 

ZUPZ. Její výše se bude odvíjet od převažující činnosti vykonávané zaměstnavatelem 

určené dle členění ekonomických činností stanovené v Odvětvové klasifikaci 

ekonomických činností vydané Českým statistickým úřadem. Výše sazby se odvíjí od 

rizikovosti práce u daného zaměstnavatele.

Jedním z hlavních cílů nové úpravy úrazového pojištění bylo zavedení systému, 

který by zaměstnavatele výrazně motivoval k vytváření podmínek pro bezpečnou práci,

ke zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proto zákon zavedl do 

pojištění ekonomické nástroje působící na zaměstnavatele motivačně ke snižování rizik 

vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání. Těmito nástroji jsou sleva na pojistném 

a zvýšení pojistného (tzv. bonus-malus) ovlivňující výši placeného pojistného 

v závislosti na vývoji počtu a závažnosti pracovních úrazů a nemocí z povolání.105

Zvýšení či snížení výše pojistného je odvislé od tzv. úrazové zátěže zaměstnavatele 

a průměrné úrazové zátěže. Rozhodujícím kritériem pro stanovení těchto ukazatelů jsou

náklady na vyplacené dávky, které ve své podstatě vyjadřují četnost a závažnost 

                                               
105 JANOUŠEK, Vladimír. Zásadní změny v úrazovém pojištění [online] [citováno 15. února 2012]. Dostupný z: 

http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/urazove_pojisteni_maly.html.
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škodných událostí. Ke zvýšení pojistného dojde, pokud je úrazová zátěž 

u zaměstnavatele vyšší než trojnásobek průměrné úrazové zátěže a to maximálně 

o 30 % pojistného zaměstnavatele za předchozí kalendářní rok. Slevu z pojistného získá 

ten zaměstnavatel, jehož úrazová zátěž byla nižší než polovina průměrné úrazové 

zátěže. Sleva činí 5 % nebo 10 %. 

Vedle těchto dvou instrumentů obsahuje ZUPZ i přirážku k pojistnému, jako 

jeden z motivačních prvků. Tuto přirážku (ve výši až 10 % měsíčního pojistného) je 

možné zaměstnavateli uložit, pokud bylo opakovaně zjištěno závažné porušení 

povinností uložených mu právními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. 

7.3 DRUHY VYPLÁCENÝCH DÁVEK

Jednotlivé dávky vyplácené při pracovních úrazech či nemocech z povolání jsou 

upraveny v části druhé zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců. 

Jedná se o tyto dávky:

1) úrazový příplatek,

2) úrazové vyrovnání,

3) úrazová renta,

4) bolestné,

5) příspěvek za ztížení společenského uplatnění,

6) náhrada nákladů spojených s léčením,

7) náhrada nákladů spojených s pohřbem,

8) jednorázový příspěvek pozůstalému,

9) úrazová renta pozůstalého.

Všechny výše jmenované dávky jsou dávkami peněžitými. Velkým pokrokem je 

nově zavedená věcná dávka ve formě rehabilitace. Úrazová rehabilitace bude doplňkem 

k rehabilitaci poskytované z nemocenského a zdravotního pojištění.

Podle nového systému dávek se nenahrazuje věcná škoda, která poškozenému 

vznikla v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a to z toho důvodu, 
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že úrazové pojištění se zaměřuje jen na poškození zdraví zaměstnanců.106

Dávkový systém je koncipován tak, aby obsahoval motivační prvky pro návrat 

zaměstnance do pracovního procesu. Motivačně by měla působit možnost poškozeného 

přivydělat si k pobírané úrazové rentě a to aniž by se o vydělanou částku snížila 

pobíraná renta. Motivační má být i nižší výše některých dávek.

Úrazový příplatek v podstatě představuje současnou náhradu za ztrátu na výdělku 

po dobu pracovní neschopnosti. Je konstruován jako příplatek k náhradě mzdy (platu)

nebo k vyplácenému nemocenskému, který je poškozenému poskytován v případě, že je 

uznán dočasně práce neschopným následkem poškození zdraví a to od prvního dne 

dočasné pracovní neschopnosti do jejího ukončení. Výše příplatku k náhradě mzdy nebo 

platu se stanoví jako rozdíl mezi součtem denních výpočtových základů za kalendářní 

dny dočasné pracovní neschopnosti a náhradou mzdy nebo platu. Denní výše úrazového 

příplatku k nemocenskému se bude stanovovat jako rozdíl mezi denním výpočtovým 

základem a plnou denní výší nemocenského.107

Výpočtovým základem pro úrazový příplatek se rozumí denní vyměřovací základ 

zaměstnance stanovený pro účely nemocenského pojištění před vznikem poškození 

zdraví snížený o 23 % (nedochází ale k úpravě denního vyměřovacího základu podle 

redukčních hranic).

Podstatné je, že nárok na náhradu mzdy (platu) či nemocenské je podmínkou pro 

vyplácení úrazového příplatku. Nemá-li zaměstnanec tento nárok, pak nemá nárok ani 

na úrazový příplatek.

Na dlouhodobé poškození zdraví zaměstnance, jímž se bude rozumět takové 

poškození zdraví, které podle poznatků vědy má trvat déle než jeden rok, mají reagovat 

zejména dvě dávky, a to úrazové vyrovnání a úrazová renta.108

Úrazové vyrovnání je nová dávka, koncipována jako dávka jednorázová. 

Poškozenému na ni vzniká nárok, pokud míra poškození jeho zdraví dosahuje 10 %, ale 

nedosahuje 33 %. Tato koncepce vychází ze závěru, že se jedná o takovou míru

dlouhodobého poškození zdraví, která zaměstnance sice znevýhodňuje na trhu práce, 

                                               
106 Důvodová zpráva k zákonu č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.
107 ŠTEFKO, Martin. Nový zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců. Práce a mzda. 2006, roč. 54, č. 7-8, s. 22 – 26.
108 ŠTEFKO, Martin. Nový zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců. Práce a mzda. 2006, roč. 54, č. 7-8, s. 22 – 26.
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avšak ne natolik, aby nevýhody bylo nutné kompenzovat pravidelně se opakující 

dávkou, tedy rentou. Při stanovení výše dávky se vychází z měsíčního výpočtového 

základu (třicetinásobek denního výpočtového základu). Konkrétní výše se určí 

procentem míry poškození zdraví ze čtyřiadvacetinásobku měsíčního výpočtového 

základu. Při jejím výpočtu se žádným způsobem nezohledňuje případný výdělek 

zaměstnance, což je chápáno jako výrazný motivační prvek k práci.109

Úrazová renta v podstatě představuje náhradu za ztrátu na výdělku po skončení 

pracovní neschopnosti. Poškozenému na ni vzniká nárok, pokud míra poškození jeho 

zdraví činí nejméně 33 %. Délka jejího poskytování je omezena na dobu do přiznání 

starobního důchodu nebo dosažení 65 let. Ani zde se nezohledňuje výše případného 

výdělku poškozeného a neodečítá se ani tzv. opomenutý výdělek (motivační prvek). 

Výše úrazové renty se odvíjí od měsíčního výpočtového základu a je odstupňována 

podle míry poškození zdraví. Pokud se jedná o míru poškození, která činí nejméně 

33 %, ale zároveň nedosahuje 66 %, pak se výše úrazové renty určí procentem míry

poškození zdraví zvýšeným o 34 % z měsíčního výpočtového základu. Pokud poškození 

zdraví činí nejméně 66 %, pak se výše úrazové renty rovná výši měsíčního výpočtového 

základu. Pokud poškozenému vznikl nárok na invalidní důchod po vzniku nároku na 

rentu nebo z důvodu, že invalidita je v souvislosti s poškozením zdraví, za které náleží 

renta, pak se výše přiznaného invalidního důchodu odečítá od výše renty.

Nemateriální újmu způsobenou pracovním úrazem či nemocí z povolání zohledňují 

dvě jednorázové dávky a to bolestné a příspěvek za ztížení společenského uplatnění. 

Jejich konstrukce bude stejná jako doposud, tedy výše poskytované dávky se bude řídit 

podle bodového ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění. Hodnota bodu 

dle zákona je stále 120 Kč, což považuji, jak už jsem dříve v textu zmiňovala, za 

nedostatečné. Ministerstvo je zmocněno vydat vyhlášku, dle které se bude řídit lékař 

provádějící bodové ohodnocení. Tato vyhláška tak nahradí současnou vyhlášku 

č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění 

pozdějších předpisů.110

Další poskytovanou dávkou bude náhrada nákladů spojených s léčením. 

Koncepce této dávky je v podstatě shodná s náhradou poskytovanou dle ZP

                                               
109 Důvodová zpráva k zákonu č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.
110 Důvodová zpráva k zákonu č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.
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v současnosti. Touto dávkou se uhrazují účelně vynaložené náklady na léčení, které 

nejsou kryty veřejným zdravotním pojištěním, a to tomu, kdo je vynaložil. ZUPZ navíc 

obsahuje demonstrativní výčet těchto nákladů (např. zvýšené náklady na dietní 

stravování).

V případě úmrtí poškozeného vzniká nárok na výplatu dávky označované jako 

náhrada nákladů spojených s pohřbem. I ta se poskytuje osobám, které náklady 

skutečně vynaložily. Navíc je oproti stávající úpravě omezena celková částka a to 

desetinásobkem pohřebného (dnes by se jednalo o částku 50 000 Kč). Další dávkou pro 

případ úmrtí zaměstnance je tzv. jednorázový příspěvek pozůstalému. Jedná se 

o současný institut jednorázového odškodnění pozůstalých. Výše i okruh oprávněných 

osob jsou totožné. Náhrada na ztrátě na výživě se v rámci ZUPZ nazývá úrazovou 

rentou pozůstalého. Její výpočet a výše se i podle nové úpravy bude odvíjet od počtu 

osob, kterým zaměstnanec poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu. V případě 

jedné vyživované osoby bude dávka vyplácena ve výši 40 % měsíčního výpočtového 

základu zaměstnance. Pokud je oprávněných více, stanoví se úrazová renta pozůstalého 

jako výše měsíčního výpočtového základu zaměstnance dělená počtem oprávněných 

osob, přičemž žádný podíl nesmí přesáhnout 40 % výpočtového základu zaměstnance. 

Obdobně jako za současného právního stavu bude vypočtená částka snížena o vdovský 

či sirotčí důchod pozůstalého.

Poslední dávkou a to jedinou věcnou a navíc fakultativní dávkou je nově zavedená 

rehabilitace. Jejím cílem je motivace zaměstnance k odstranění škodlivých následků 

pracovního úrazu či nemoci z povolání a jeho navrácení do pracovního procesu.111

7.4 PŘEVOD ZÁKONNÉHO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNAVATELE 

ZA ŠKODU PŘI PRACOVNÍCH ÚRAZECH A NEMOCECH Z POVOLÁNÍ

Přechodná ustanovení ZUPZ řeší otázku přechodu zákonného pojištění na nový 

systém zavedený tímto zákonem. 

Pokud tedy zákon skutečně nabude účinnosti, jak je prozatím předpokládáno, 

k 1. 1. 2013, ukončí zaměstnavatelé a pojišťovny poskytování náhrad ze zákonného 

pojištění dnem 31. 12. 2012. O tomto kroku jsou samozřejmě povinni informovat 

                                               
111 Důvodová zpráva k zákonu č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.
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poživatele náhrad. Součástí informace musí být rovněž upozornění, na koho 

poskytování náhrad přechází, tedy informace o orgánech úrazového pojištění, které 

budou v budoucnu dávky vyplácet. Zaměstnavatelé budou navíc povinni předat ČSSZ 

kopii své evidence o pracovních úrazech a nemocech z povolání, kterou vedou pro 

účely zákonného pojištění a pojišťovny budou povinny předat ČSSZ kopii své evidence 

o zákonném pojištění.

Nový systém úrazového pojištění tak převezme závazky vzniklé v systému 

zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech 

a nemocech z povolání, bude hradit nově i obdobné náhrady poskytované v současné 

době zaměstnancům organizačních složek státu a také tzv. staré nároky, tj. náhrady 

škody při pracovních úrazech a nemocech z povolání, které vznikly před 1. lednem 

1993, a u nichž povinnost uspokojit tyto nároky přešla, popř. přejde na stát.112

Zákon navíc garantuje, že nároky na výplatu náhrady za ztrátu na výdělku po 

skončení pracovní neschopnosti vzniklé před 1. 1. 2013 zůstanou nezměněné a kontrolní 

lékařskou prohlídku k posouzení trvání a míry poškození bude možno provést až za 

deset let (tedy v roce 2023).

7.5 CELKOVÉ ZHODNOCENÍ NOVÉ ÚPRAVY

Jak bylo výše popsáno, nová úprava obsažená v ZUPZ přináší nemalé změny do 

v současnosti fungujícího systému odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. 

Jako hlavní lze uvést následující změny:

 úrazové pojištění bude upraveno jako pojištění sociální s vlastním systémem 

úrazových dávek, odpovědnost za jeho provádění ponese stát,

 dochází ke zrušení objektivní odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz 

a nemoc z povolání,

 jedná se o pojištění zaměstnance pro případ pracovního úrazu nebo nemoci 

z povolání a ne pojištění zaměstnavatele,

 mění se některé poskytované dávky – některá plnění jsou konstruována shodně 

(např. jednorázový příspěvek pozůstalému), jiná s odchylkami od současné 

úpravy (např. snížení výše opakujících se dávek), některá plnění jsou zcela nová 

                                               
112 Důvodová zpráva k zákonu č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.
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(jediná věcná dávka – rehabilitace), jiná úplně zanikla (náhrada věcné škody),

 velký důraz nové úpravy je kladen na motivaci zaměstnavatelů k předcházení 

škodným událostem (na prevenci) a motivaci zaměstnanců k opětovnému 

zapojení se do pracovního procesu – toto je chápáno jako nesporný klad 

a podstatný rozdíl oproti stávající právní úpravě, která žádným způsobem 

nezvýhodňuje zaměstnavatele za preventivní aktivity a nemotivuje postiženého 

k překonání následků škodné události a opětovnému zapojení do pracovního 

procesu,

 definice nemocí z povolání bude obsažena přímo v ZUPZ a seznam těchto 

nemocí bude jeho přílohou,

 nová úprava se bude vztahovat i na zaměstnance v organizačních složkách státu.

Nová úprava má své zastánce, ale samozřejmě také kritiky. Každopádně až praxe 

ukáže, jak tato úprava obstojí a jaké případné změny bude třeba provést. 

Jako přínosy nového systému bývají uváděny tyto body:

 zvýšení právní jistoty zaměstnanců (provádění úrazového pojištění je svěřeno 

státnímu orgánu, který bude rozhodovat o přiznání dávky, tedy rozhodování 

bude svěřeno subjektu, který nebude mít na rozhodnutí vlastní hmotný zájem),

 zvýšená motivace pro zaměstnavatele předcházet pracovním úrazům a nemocem 

z povolání (motivace pomocí ekonomických nástrojů – zvýšení pojistného, tzv. 

malus nebo slevy na pojistném, tzv. bonus, popř. přirážky k pojistnému),

 zvýšená motivace pro zaměstnance k návratu do pracovního procesu (snížení 

opakujících se dávek, které v současnosti mohou být v takové výši, že 

zaměstnanec na tom bude finančně ještě lépe, než kdyby pracoval; neodečítání 

případného výdělku od dávky),

 pozitivně vnímána nová dávka – rehabilitace (zaměstnanec se rychleji uzdraví 

a rychleji se vrátí zpět do práce),

 celkově velký důraz je kladen na prevenci – nositel úrazového pojištění bude 

ročně vynakládat na úrazovou prevenci 6 % z objemu dávek vyplacených 

v předchozím kalendářním roce (těmito příjmy se pokryjí aktivity v oblasti 

prevence, které překračují možnosti jednotlivých zaměstnavatelů jako např. 

vydávání publikací nebo pořádání konferencí).
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Co však jedna strana vnímá pozitivně, může strana druhá vidět jako velký 

nedostatek úpravy. Tak kupř. vyzdvihované snížení dávek, které má být motivačním 

prvkem vnímají zaměstnanci (resp. odbory) zcela negativně. Zaměstnavatelé budou 

odvádět stejné pojistné, akorát dávky se sníží. Pokud např. poškození zdraví nedosáhne 

33 %, nevznikne nárok na „doživotní“ rentu, ale pouze nárok na jednorázové vyrovnání 

(zaměstnanec, který utrpěl dvacetiprocentní poškození zdraví v důsledku pracovního 

úrazu, mohl až do důchodu získat i několik milionů na vypláceném odškodném, nově by 

měl nárok jen na jednorázové vyrovnání v řádu stovek tisíc).113

Zavedení nového systému je navíc spojeno s vysokými počátečními náklady 

souvisejícími s převodem veškeré agendy. Prováděním úrazového pojištění má být 

pověřena ČSSZ. Tato problematika pro ni bude představovat zcela novou agendu, na 

kterou se musí pořádně a s dostatečným časovým předstihem připravit (a to i po stránce 

personální – nezbytné je navýšení počtu úředníků). 

Osobně se domnívám, že nová úprava úrazového pojištění zaměstnanců přináší 

systém s celou řadou kladů (prevence, motivace zaměstnavatelů,…). Nedostatky, které 

úprava má, by dle mého názoru bylo možné odstranit pouhou novelizací zákona. Prostor 

ke změnám bych viděla např. v otázce výše prostředků, které mají být vynakládány na 

prevenci (6 % z objemu dávek vyplacených v předchozím kalendářním roce). Prevence 

má být základem, a proto bych se nebála navýšení procenta prostředků, které jí mají být 

věnovány. Ani se snížením některých dávek nemohu zcela souhlasit. Jedná se kupř. o 

zmiňované jednorázové vyrovnání pro osoby s mírou poškozením zdraví do 33 %. Zde 

bude rozdíl mezi poskytovanými prostředky asi nejmarkantnější. Pro většinu osob jsou 

peníze jistě „hnacím motorem“, a proto chápu záměr motivovat osoby k zapojení se do 

pracovního procesu snížením poskytovaných prostředků. Přesto si ale myslím, že je 

nutné mít na paměti, že jde stále o lidské zdraví, které bylo poškozeno právě během 

pracovního procesu. Dávka, která má být proto poskytována, by měla být adekvátní 

závažnosti věci. Zdraví má člověk jen jedno a poškození, které v důsledku výkonu práce 

utrpěl, už jej bude často omezovat po celý zbytek života.

Neshody o představách, jak by měl systém úrazového pojištění vypadat,

                                               
113 KALÁB, Vladimír. Stát dá za pracovní úraz méně. Zaplatí naráz. [online] [citováno 23. února 2012]. Dostupný z: 

http://byznys.lidovky.cz/stat-da-za-pracovni-uraz-mene-zaplati-naraz-fkg-/moje-penize.asp?c=A111116_171142_moje-

penize_apa.
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a nedostatek prostředků na jeho uvedení do praxe, zapříčinily už dvakrát odklad 

účinnosti ZUPZ. V době, kdy už se jeho předpokládaná účinnost opět neúprosně blíží, 

byly znovu rozpoutány diskuze o vhodnosti zavedení tohoto systému. Proto je celkem 

pravděpodobné, že účinnost zákona bude opět odložena, a tím získán další čas na 

jednání o budoucí podobě celého systému. Variant je hned několik - pouhou novelou 

ZUPZ odstranit sporné body, vrátit se zcela na začátek a znova diskutovat o vhodném 

systému (např. zavést komerční systém pojištění prováděný všemi pojišťovnami na 

trhu) nebo ponechat stávající „provizorní“ systém. Zavedení systému úrazového 

pojištění, tak jak byl popsán v této kapitole, je tedy více než nejisté a podle 

neoficiálních zpráv by mělo s velkou pravděpodobností dojít k jeho úplnému zrušení 

a zavedení komerčního systému pojištění prováděného všemi pojišťovnami.
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8 PRACOVNÍ ÚRAZOVOST A NEMOCI Z POVOLÁNÍ V ČESKÉ 

REPUBLICE

Ve své práci jsem se zabývala zejména otázkou, jakým způsobem jsou 

odškodňovány osoby, které utrpěly pracovní úraz či onemocněly nemocí z povolání. 

Zaměstnavatelé, a nejen ti, by však měli především usilovat o předcházení těmto 

škodným událostem. Tyto situace tragicky postihují nejen samotného zaměstnance 

a jeho rodinu, ale také subjekt, který ho zaměstnával. Náklady a ztráty, které jsou 

spojeny s pracovním úrazem či nemocí z povolání, jsou značně vysoké, a proto je 

bezesporu lepší úrazům či onemocněním předcházet, než posléze napravovat vzniklé 

škody. Z toho důvodu by měl být důraz kladen zejména na prevenci (což činí i ZUPZ, 

jak bylo popsáno v příslušné kapitole). Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci by 

neměly být pro zaměstnavatele jen formální povinností, ale měly by se stát jejich 

skutečným cílem, který budou naplňovat. Prevence je namístě ve všech oblastech lidské 

činnosti, a to i v těch zdánlivě bezpečných (jako např. kancelářské práce). S proměnou 

struktury hospodářství v posledních letech dochází i ke změnám v charakteru 

vykonávaných prací – od fyzicky náročné práce spojené s řadou rizikových faktorů se 

přechází k práci psychické spojené s rizikovým faktorem v podobě neúměrného 

stresu.114 Je tedy vidět, že s proměnami společnosti jdou ruku v ruce proměny 

rizikových činitelů pro lidské zdraví, což následně ovlivňuje i počty škodných událostí.

I přes klesající tendenci ve vývoji počtu pracovních úrazů a nemocí z povolání zůstává 

jejich množství stále neúměrně velké a tato problematika tak neztrácí na aktuálnosti.

8.1 PRACOVNÍ ÚRAZOVOST V ROCE 2010 A JEJÍ VÝVOJ V LETECH 

PŘEDCHOZÍCH

Obecným trendem ve vývoji počtu pracovních úrazů v posledních letech je jeho 

pozvolný pokles. Tento trend byl v roce 2010 prolomen, když ve srovnání s předchozím 

rokem (rokem 2009) došlo k mírnému nárůstu jejich celkového počtu. Zvýšení se 

rovněž projevilo v oblasti pracovních úrazů, jejichž následkem došlo k úmrtí 

zaměstnance. Absolutní počet pracovních úrazů s následnou pracovní neschopností 

vzrostl z 50 173 na 51 678. Počet smrtelných pracovních úrazů se zvýšil o 16 a to ze 

                                               
114 HOVORKOVÁ, Kateřina. Kvůli úrazům chybí v práci denně sedm tisíc Čechů, říká odbornice [online] [citováno 20. března 

2012]. Dostupný z: http://finance.idnes.cz/kvuli-urazum-chybi-v-praci-denne-sedm-tisic-cechu-rika-odbornice-pwm-
/podnikani.aspx?c=A111116_1685938_podnikani_zuk.
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105 na 121 případů. Přitom z celkového počtu smrtelných úrazů je počet těchto úrazů 

u žen natolik nízký, že se nedá hovořit o nějakém trendu ve vývoji, jedná se o čistě 

nahodilé události (za rok 2010 zemřelo 9 žen následkem pracovního úrazu, v roce 2009 

jich bylo 8).115

Opačný směr, tedy pozvolný růst, dlouhodobě vykazoval ukazatel průměrné doby 

trvání jednoho případu pracovní neschopnosti pro pracovní úraz či nemoc z povolání. 

Ten naopak poprvé v roce 2010 oproti roku 2009 poklesl a to z 55,16 na 52,10 dnů 

průměrné délky trvání pracovní neschopnosti. Tím se tedy po letech zastavil jeho 

pravidelný růst, ke kterému docházelo i přes snižování počtu nových případů pracovní 

neschopnosti. Příčiny tohoto neustálého nárůstu byly spatřovány v organizaci zdravotní 

péče a v dostatečně nemotivujícím nemocenském pojištění.116

V roce 2010 byl tedy zaznamenán průlom ve vývoji dvou významných ukazatelů. 

Tento zvrat způsobil, že v tomto roce byl mírný nárůst počtu pracovních úrazů 

s pracovní neschopností doprovázen snížením průměrné doby trvání této pracovní 

neschopnosti. 

Z celkového počtu 51 678 pracovních úrazů s následnou pracovní neschopností 

bylo 50 047 pracovních úrazů spojeno s neschopností delší než 3 dny. Vedle úrazů, 

které měly za následek pracovní neschopnost, jsou evidovány i pracovní úrazy bez 

následné pracovní neschopnosti, kterých bylo za rok 2010 celkem 25 192.

Souhrnně můžeme říci, že vývoj pracovní úrazovosti (včetně jejího mírného 

nárůstu) byl v roce 2010 ovlivněn pokračujícím technickým vývojem a kontrolní 

činností inspekce práce, ale také hospodářským oživením.117 Za faktor, který se 

podepsal na nárůstu pracovních úrazů, je možné rovněž onačit fenomén zaměstnávání 

nekvalifikovaných zahraničních pracovníků, kteří neprošli řádným školením a nebývají 

ani při práci vybaveni nezbytnými ochrannými pomůckami.

Pracovní úrazovost za rok 2010 je názorně zachycena v následujících tabulkách, 

které zobrazují vybrané ukazatele s ohledem na jednotlivé kraje.

                                               
115 MRKVIČKA, Petr. Pracovní úrazovost v České republice v roce 2010 [online] [citováno 23. února 2012]. Dostupný z:

http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/pracovni_urazovost110613.html.
116 MRKVIČKA, Petr. Pracovní úrazovost v České republice v roce 2010 [online] [citováno 23. února 2012]. Dostupný z:

http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/pracovni_urazovost110613.html.
117 MRKVIČKA, Petr. Pracovní úrazovost v České republice v roce 2010 [online] [citováno 23. února 2012]. Dostupný z:

http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/pracovni_urazovost110613.html.
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Tabulka č. 1: Pracovní úrazy v jednotlivých krajích

Rozdělení dle jednotlivých krajů
Pracovní úrazy Smrtelné pracovní úrazy

Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem

Hlavní město Praha 6 322 3 540 9 862 17 5 22

Středočeský kraj 5567 2097 7664 10 0 10

Jihočeský kraj 3788 1618 5406 6 0 6

Plzeňský kraj 4198 2071 6269 3 0 3

Karlovarský kraj 1604 682 2286 4 0 4

Ústecký kraj 3990 1762 5752 14 0 14

Liberecký kraj 2347 985 3332 3 0 3

Královéhradecký kraj 2757 1012 3769 5 1 6

Pardubický kraj 2922 1282 4204 8 1 9

Kraj Vysočina 3246 1225 4471 5 0 5

Jihomoravský kraj 5234 2415 7649 9 2 11

Olomoucký kraj 2830 907 3737 6 0 6

Zlínský kraj 2672 885 3557 6 0 6

Moravskoslezský kraj 6182 2730 8912 16 0 16

ČR celkem 53 659 23 211 76 870 112 9 121

Zdroj: Český statistický úřad (www.czso.cz)

Z první tabulky je možné vyčíst, jaký byl celkový počet pracovních úrazů v roce 

2010 v celé České republice a jakou měrou se na něm podílely jednotlivé kraje (resp. 

úrazy v nich zaznamenané), přičemž je zohledněno i členění na muže a ženy. Stejné

informace poskytuje tabulka rovněž ohledně počtu smrtelných pracovních úrazů.

Při zjišťování celkového počtu pracovních úrazů se vychází ze součtu pracovních 

úrazů s hlášenou pracovní neschopností a pracovních úrazů bez následné pracovní 

neschopnosti. Statisticky jsou úrazy, u kterých nevznikla pracovní neschopnost, 

sledovány až od roku 2001.118

S ohledem na popsaný způsob zjišťování celkového počtu pracovních úrazů má 

následující tabulka (tabulka č. 2) ukázat, jakou část z celkového počtu těchto úrazů tvoří 

ty, které si pracovní neschopnost vyžádaly (a kolik z nich přesáhlo hranici 3 dnů, která 

je významná například pro vznik povinnosti sepsat záznam o úrazu) a ty, které k ní 

vůbec nevedly. Celkový počet dnů, po které pak zaměstnanci v roce 2010 chyběli 

v práci (tedy byli v pracovní neschopnosti) v důsledku pracovního úrazu, zobrazuje 

tabulka č. 3. Z té je také možné vyčíst, jaký byl průměrný počet dnů pracovní 

neschopnosti na jeden nově hlášený případ.

                                               
118 MRKVIČKA, Petr. Pracovní úrazovost v České republice v roce 2010 [online] [citováno 23. února 2012]. Dostupný z:

http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/pracovni_urazovost110613.html.

http://www.czso.cz/
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Tabulka č. 2: Počty pracovních úrazů s ohledem na vznik a trvání následné pracovní neschopnosti

Rozdělení dle 
jednotlivých krajů

Pracovní úrazy bez následné 
pracovní neschopnosti

Pracovní úrazy s 
pracovní neschopností

Pracovní úrazy s pracovní 
neschopností nad 3 dny

Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem

Hlavní město Praha 1 140 652 1 792 5 182 2 888 8 070 5 009 2 802 7 811

Středočeský kraj 1 773 573 2 346 3 794 1 524 5 318 3 629 1 496 5 125

Jihočeský kraj 949 504 1 453 2 839 1 114 3 953 2 729 1 096 3 825

Plzeňský kraj 1 321 986 2 307 2 877 1 085 3 962 2 780 1 059 3 839

Karlovarský kraj 667 335 1 002 937 347 1 284 903 341 1 244

Ústecký kraj 1 441 740 2 181 2 549 1 022 3 571 2 451 988 3 439

Liberecký kraj 941 503 1 444 1 406 482 1 888 1 356 463 1 819

Královéhradecký kraj 550 257 807 2 207 755 2 962 2 135 738 2 873

Pardubický kraj 1 133 524 1 657 1 789 758 2 547 1 722 737 2 459

Kraj Vysočina 996 499 1 495 2 250 726 2 976 2 198 706 2 904

Jihomoravský kraj 1 476 813 2 289 3 758 1 602 5 360 3 669 1 533 5 202

Olomoucký kraj 1 109 317 1 426 1 721 590 2 311 1 681 576 2 257

Zlínský kraj 733 185 918 1 939 700 2 639 1 878 689 2 567

Moravskoslezský 
kraj

2 729 1 346 4 075 3 453 1 384 4 837 3 320 1 363 4 683

ČR celkem 16958 8 234 25 192 36 701 14 977 51 678 35 460 14 587 50 047

Zdroj: Český statistický úřad (www.czso.cz)

Tabulka č. 3: Dny pracovní neschopnosti pro pracovní úraz

Rozdělení dle jednotlivých krajů
Počet dnů pracovní neschopnosti    Počet dnů pracovní neschopnosti   

Celkem Nově hlášený případ

Hlavní město Praha 407 299 50,47

Středočeský kraj 269 871 50,75

Jihočeský kraj 201 508 50,98

Plzeňský kraj 199 616 50,38

Karlovarský kraj 59 605 46,42

Ústecký kraj 185 052 51,82

Liberecký kraj 88 960 47,12

Královéhradecký kraj 145 755 49,21

Pardubický kraj 132 021 51,83

Kraj Vysočina 146 157 49,11

Jihomoravský kraj 288 005 53,73

Olomoucký kraj 125 707 54,40

Zlínský kraj 139 354 52,81

Moravskoslezský kraj 303637 62,77

ČR celkem/průměr 2 692 547 Ø 52,10

Zdroj: Český statistický úřad (www.czso.cz)

http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/
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Pro lepší představu a možnost srovnání ukazují následující grafy, jak se pracovní 

úrazovost vyvíjela v rozmezí let 2004 až 2010.

První z nich zachycuje vývoj celkového počtu těchto úrazů v jednotlivých letech se 

zohledněním rozdělení na muže a ženy. Jak již bylo v úvodu této podkapitoly zmíněno, 

měl tento počet za jednotlivé roky klesající tendenci (s výjimkou roku 2010). V roce 

2006 šlo o 111 539 případů, v roce 2007 jich bylo 106 039, v roce 2008 bylo 

zaznamenáno celkově 99 931 pracovních úrazů, v roce 2009 se jednalo o 73 331 úrazů 

a naposledy v roce 2010 počet mírně stoupl na 76 870 pracovních úrazů. 

Graf č. 1: Vývoj počtu pracovních úrazů v letech 2004 - 2010

Zdroj dat: Český statistický úřad (www.czso.cz) – vlastní zpracování

Z následujícího grafu č. 2 je možné vyčíst, jak se v průběhu let měnily počty 

smrtelných pracovních úrazů. Jednoznačně z něj plyne, že počet smrtelných úrazů u žen 

vždy tvořil jen nepatrnou část z celkového počtu těchto úrazů. V roce 2010 zaznamenal 

i tento ukazatel mírný nárůst oproti roku 2009. 

http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/
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Graf č. 2: Vývoj počtu smrtelných pracovních úrazů v letech 2004 - 2010

Zdroj dat: Český statistický úřad (www.czso.cz) – vlastní zpracování

Následující dva grafy (graf 3 a 4) zobrazují vývoj počtu pracovních úrazů bez 

následné pracovní neschopnosti a s následnou pracovní neschopností. 

Graf č. 3: Vývoj počtu pracovních úrazů bez následné pracovní neschoponosti v letech 2004-2010

Zdroj dat: Český statistický úřad (www.czso.cz) – vlastní zpracování

http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/
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Graf č. 4: Vývoj počtu pracovních úrazů s následnou pracovní neschopoností v letech 2004-2010

Zdroj dat: Český statistický úřad (www.czso.cz) – vlastní zpracování

Posledním významným ukazatelem, jehož proměna v čase je zachycena na 

následujícím grafu (graf č. 5) je průměrný počet dnů pracovní neschopnosti na osobu. 

Jedná se právě o ten ukazetel, který po delším období jeho pravidelného meziročního 

vzestupu poprvé v roce 2010 poklesl.

Graf č. 5: Vývoj průměrného počtu dnů pracovní neschopnosti na osobu v letech 2004 – 2010

Zdroj dat: Český statistický úřad (www.czso.cz) – vlastní zpracování

http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/
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8.2 VÝVOJ POČTU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Každá nově vzniklá nemoc z povolání nebo i ohrožení nemocí z povolání (souhrnně 

označované jako profesionální onemocnění) se hlásí do Národního registru nemocí 

z povolání. Sběr a zpracovnání dat vstupujících do Národního registru nemocí 

z povolání zajišťuje Státní zdravotní ústav.

Následující tabulky a grafy vycházejí z počtu nově hlášených případů nemocí 

z povolání v daném roce bez ohledu na datum jejich skutečného zjištění či uznání. 

Při členění podle kraje vzniku nemoci z povolání je zohledňováno místo, kde 

zaměstnanec vykonával práci, při které byl vystaven škodlivým vlivům vyvolávajícím 

tyto nemoci. Kategorie „Území ČR – více krajů“ byla zavedena pro ta onemocnění, 

u kterých nebylo možné místo vzniku přesně lokalizovat. Nemoci vzniklé mimo území 

ČR jsou řazeny do skupiny „Zahraničí“.

Tabulka č. 1: Vývoj počtu hlášených případů nemocí z povolání v letech 2004 - 2010

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

NzP způsobené chemickými látkami 21 23 25 17 14 7 13

NzP způsobené fyzikálními faktory 520 546 480 629 693 59 657

NzP dých. cest, plic, pohrudnice, pobřišnice 280 241 234 209 180 239 246

NzP kožní 272 249 246 197 233 175 140

NzP přenosné a parazitární 234 278 164 176 202 229 180

NzP způsobené ostatními faktory 2 3 1 0 5 2 0

Nemoci z povolání (NzP) CELKEM 1 329 1 340 1 150 1 228 1 327 1 245 1 236

Ohrožení nemocí z povolání 59 60 66 63 76 68 56

Profesionální onemocnění CELKEM 1 388 1 400 1 216 1 291 1 403 1 313 1 292

Zdroj: Státní zdravotní ústav (www.szu.cz)

První tabulka ukazuje vývoj celkového počtu nově hlášených případů nemocí 

z povolání (a také ohrožení nemocí z povolání) v letech 2004 – 2010. Tabulka navíc 

poskytuje i jistou představu o faktorech, které byly příčinou vzniku onemocnění. 

Zohledňuje totiž členění seznamu nemocí z povolání, který je přílohou nařízení vlády 

č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, na jednotlivé kapitoly, 
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podle podmínek, za kterých nemoc vzniká. Z dlouhodobého hlediska bylo nejvíce 

nemocí z povolání způsobeno fyzikálními faktory. Nejčastějším onemocněním se stal 

syndrom karpálního tunelu, který postihuje široké spektrum profesí, při kterých dochází 

k trvalému přetěžování rukou. Nejčastěji postihuje osoby vykonávající svou práci 

pomocí počítače (zejména administrativní pracovníci). Nevyhýbá se však ani šičkám, 

soustružníkům, svářečům a dalším profesím.

Následující tabulky (tabulky 2, 3 a 4) již nezohleňují faktory zapřičiňující vznik 

oneocnění, ukazují však, jak se v čase proměňovaly počty nemocí z povolání s ohledem 

na místo jejich vzniku (tedy s ohledem na kraj, ve kterém zaměstnanec vykonával své 

zaměstnání za podmínek, za kterých nemoc z povolání vzniká).

Z dlouhodobého hlediska je tendence ve vývoji počtu nemocí z povolání klesající. 

A to i v Moravskoslezském kraji, kde po celou sledovanou dobu (tedy v letech 2004 –

2010) tvořil počet nemocí z povolání vzniklých právě v tomto kraji největší podíl na 

celkovém počtu onemocnění. Jednalo se vždy o zhruba 300 případů za rok. 

Moravskoslezský kraj tak dnes tvoří asi čtvrtinu republikově přiznávaných nemocí 

z povolání.

Tabulka č. 2: Počet nově hlášených případů nemocí z povolání v letech 2004 - 2006

Rozdělení dle jednotlivých krajů
2004 2005 2006

Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem

Hlavní město Praha 46 24 70 35 18 53 18 16 34

Středočeský kraj 124 67 191 119 57 176 94 46 140

Jihočeský kraj 46 41 87 57 47 104 48 51 99

Plzeňský kraj 34 20 54 83 56 139 47 32 79

Karlovarský kraj 5 5 10 2 27 29 17 5 22

Ústecký kraj 26 33 59 23 57 80 23 61 84

Liberecký kraj 20 31 51 12 40 52 9 13 22

Královéhradecký kraj 31 56 87 36 37 73 40 41 81

Pardubický kraj 52 39 91 43 28 71 37 35 72

Kraj Vysočina 36 23 59 34 23 57 34 15 49

Jihomoravský kraj 48 67 115 46 42 88 38 54 92

Olomoucký kraj 89 44 133 86 38 124 46 31 77

Zlínský kraj 25 30 55 21 27 48 19 23 42

Moravskoslezský kraj 196 71 267 168 78 246 165 64 229

Území ČR - více krajů - - - - - - 13 0 13

Zahraničí - - - - - - 14 1 15

CELKEM 778 551 1 329 765 575 1 340 662 488 1 150

Zdroj: Státní zdravotní ústav (www.szu.cz)

http://www.szu.cz/
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Tabulka č. 3: Počet nově hlášených případů nemocí z povolání v letech 2007 a 2008

Rozdělení dle jednotlivých krajů
2007 2008

Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem

Hlavní město Praha 22 12 34 21 23 44

Středočeský kraj 76 42 118 65 54 119

Jihočeský kraj 63 80 143 58 64 122

Plzeňský kraj 49 53 102 58 69 127

Karlovarský kraj 8 11 19 16 19 35

Ústecký kraj 24 66 90 27 53 80

Liberecký kraj 24 30 54 16 28 44

Královéhradecký kraj 27 38 65 22 42 64

Pardubický kraj 34 22 56 59 38 97

Kraj Vysočina 23 11 34 28 25 53

Jihomoravský kraj 37 34 71 32 56 88

Olomoucký kraj 59 21 80 65 36 101

Zlínský kraj 17 19 36 26 21 47

Moravskoslezský kraj 216 82 298 215 79 294

Území ČR - více krajů 4 0 4 4 0 4

Zahraničí 23 1 24 7 1 8

CELKEM 706 522 1 228 719 608 1 327

Zdroj: Státní zdravotní ústav (www.szu.cz)

Tabulka č. 4: Počet nově hlášených případů nemocí z povolání v letech 2009 a 2010

Rozdělení dle jednotlivých krajů
2009 2010

Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem

Hlavní město Praha 19 14 33 7 19 26

Středočeský kraj 78 55 133 87 43 130

Jihočeský kraj 55 69 124 78 76 154

Plzeňský kraj 54 47 101 42 59 101

Karlovarský kraj 9 4 13 8 2 10

Ústecký kraj 16 55 71 16 45 61

Liberecký kraj 9 28 37 7 24 31

Královéhradecký kraj 28 28 56 31 30 61

Pardubický kraj 41 28 69 45 34 79

Kraj Vysočina 36 32 68 14 8 22

Jihomoravský kraj 27 43 70 29 42 71

Olomoucký kraj 77 41 118 73 58 131

Zlínský kraj 15 29 44 7 18 25

Moravskoslezský kraj 215 74 289 227 86 313

Území ČR - více krajů 2 0 2 8 0 8

Zahraničí 15 2 17 12 1 13

CELKEM 696 549 1 245 691 545 1 236

Zdroj: Státní zdravotní ústav (www.szu.cz)

Celkově je vývoj počtu nemocí z povolání ve sledovaném období (tedy v letech 

2004 – 2010) znázorněn na následujícím grafu.

http://www.szu.cz/
http://www.szu.cz/
http://www.szu.cz/
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Graf č. 1: Vývoj počtu hlášených případů nemocí z povolání v letech 2004 - 2010

Podle celé řady odborníků však nastolený trend ve snižování počtu nemocí 

z povolání nemá svůj původ pouze ve zlepšených podmínkách k práci. Je ovlivňován 

řadou dalších faktorů, které způsobují, že statisticky počty hlášených onemocnění 

klesají, reálně však již ne v takové míře. Mezi tyto faktory řadí zejména obavy 

zaměstnanců ze ztráty zaměstnání pro nemoc z povolání, které je vedou k tomu, že své 

obtíže raději nenahlásí. 
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ZÁVĚR

Jako cíl své práce nazvané „Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech 

a nemocech z povolání“ jsem si vytyčila poskytnutí uceleného přehledu o zvoleném 

tématu. Tomuto jsem se snažila dostát v osmi kapitolách, do kterých je práce rozčleněna 

a které se zabývají jednotlivými aspekty dané problematiky.

Výkon práce, který je běžnou součástí našeho každodenního života, je vždy spojen 

s riziky pro naše zdraví a i přes sebelepší úroveň bezpečnosti práce na pozici, kterou 

zastáváme, může dojít k jeho poškození. Vedle primárního negativního důsledku, tedy 

samotné újmy na zdraví, přináší s sebou tato situace mnohdy nemalé finanční náklady.

Pracovní úrazy a nemoci z povolání jsou, a domnívám se, že i budou, velice 

aktuálním problémem a to s ohledem na závažnost věci, o kterou se jedná, tedy 

o poškození lidského zdraví. A právě se zřetelem na závažnost dané problematiky je 

nezbytné najít ideální a vyvážené řešení následků těchto škodných událostí. To, že 

nalezení takového řešení není záležitostí právě jednoduchou, ukazují diskuze probíhající 

v současnosti s ohledem na blížící se datum účinnosti nového zákona o úrazovém 

pojištění zaměstnanců č. 266/2006 Sb., který by měl nahradit stávající, provizorní 

úpravu obsaženou v zákoníku práce. 

Nynější systém odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním 

úrazem či nemocí z povolání a z tohoto titulu poskytované náhrady, kryté zákonným 

pojištěním odpovědnosti zaměstnavatele, by měl být nahrazen systémem sociálního 

úrazového pojištění zaměstnanců a z něj vyplácenými úrazovými dávkami. 

Ve své práci jsem se věnovala aktuálně účinné úpravě odškodňování pracovních 

úrazů a nemocí z povolání, která je z důvodu zmiňovaného provizorního charakteru 

obsažena v přechodných ustanoveních zákoníku práce. Je založena na objektivní 

odpovědnosti zaměstnavatele za způsobenou škodu, tedy odpovědnosti bez ohledu na 

zavinění. Někdy až příliš tvrdě se jevící důsledky objektivní odpovědnosti jsou mírněny 

připuštěním možnosti liberace, tedy zproštěním se odpovědnosti zaměstnavatele. Při 

posuzování vhodnosti zvolené úpravy (tedy odpovědnosti objektivní) bychom měli mít 

stále na zřeteli specifickou ochrannou funkci pracovního práva, které chrání 

zaměstnance jako slabší stranu v nerovném vztahu zaměstnanec – zaměstnavatel.
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Současný systém si neklade za cíl ani prevenci ani rychlé zpětné zapojení 

zaměstnance do pracovního procesu. Jeho smyslem je pouze poskytnutí poškozenému 

odpovídající finanční náhrady. Navíc je provádění zákonného pojištění odpovědnosti 

zaměstnavatele svěřeno pouze dvěma pojišťovnám (jsou jimi Kooperativa pojišťovna, 

a.s. a Česká pojišťovna, a.s.), což je v rozporu s pravidly hospodářské soutěže. Tyto, 

a jiné nedostatky, a také povaha provizoria dané úpravy vedly k přijetí zákona 

č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.

S ohledem na předpokládanou účinnost zákona k 1. 1. 2013 jsem do své práce 

zařadila rovněž kapitolu popisující a hodnotící úpravu nového systému dle tohoto 

zákona. Tento nový systém úrazového pojištění zaměstnanců má jistě celou řadu výhod 

oproti stávající úpravě. Jednak je řešením kritiky ze strany Evropské unie, která nám 

vytýká právě monopolní postavení dvou pojišťoven při provádění zákonného pojištění 

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání 

a dále zavádí prvky motivující zaměstnavatele k prevenci a zlepšování podmínek 

k práci a prvky motivující zaměstnance k návratu do zaměstnání. 

Že však toto řešení nemusí být definitivní, ukazují diskuze z posledních měsíců, ze 

kterých plyne stále jasněji, že mnoho odborníků není se zvoleným řešením spokojeno. 

Stále více se objevují hlasy požadující celkové přehodnocení zvolené koncepce 

a dokonce i takové, které se domáhají ponechání současné úpravy v platnosti.

Odškodňování pracovních úrazů podle zákoníku práce není úpravou zcela 

dokonalou, pokulhává zejména v oblasti prevence a motivace zaměstnance 

k opětovnému zapojení se do pracovního procesu. Ale i nově zvolené řešení má své 

nedostatky a odpůrce, jak jsem blíže popsala v příslušné kapitole. Z mého pohledu však 

u nového systému převažují jeho klady a nedostatky, které má, by bylo možno odstranit 

pouhou novelizací zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. V nejbližších dnech snad 

již bude rozhodnuto o dalším osudu tohoto zákona a tedy o cestě, která bude, doufejme 

již definitivně, zvolena pro odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání.
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SEZNAM ZKRATEK

ČSSZ Česká správa sociálního zabezpečení

MS Městský soud

NS Nejvyšší soud

R Rozhodnutí a stanoviska uveřejněná ve Sbírce soudních rozhodnutí a 

stanovisek

starý ZP zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce

ZP zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

ZUPZ zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění 

pozdějších předpisů
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ABSTRAKT

Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila „Odpovědnost za škodu při 

pracovních úrazech a nemocech z povolání“. Domnívám se, že se jedná o velice 

aktuální problematiku, především s ohledem na neustále probíhající debaty ohledně 

způsobu, jakým má být újma vzniklá zaměstnanci v důsledku pracovního úrazu nebo 

nemoci z povolání nahrazována.

Celkově je práce rozčleněna do osmi kapitol a jednotlivých podkapitol. Prvé dvě 

kapitoly představují obecný úvod do problematiky. První z nich zdůrazňuje důležitost 

ochrany zdraví zaměstnanců (důležitost prevence) a dotýká se tak otázky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci. Druhá kapitola objasňuje pojetí odpovědnosti v právu obecně 

a její pojetí v právu pracovním, čímž má přispět k vytvoření uceleného obrazu 

o problematice odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání.

Stěžejní část mé práce tvoří aktuálně účinná úprava odškodňování pracovních úrazů 

a nemocí z povolání, která je však chápána jako dočasná a proto je obsažena 

v přechodných ustanoveních zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Je založena na 

objektivní odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem či 

nemocí z povolání, jejíž podstatu a předpoklady jejího vzniku má objasnit kapitola třetí. 

Důležitou součástí této kapitoly jsou základní charakteristiky nejdůležitějších pojmů, 

tedy pojmu pracovní úraz, nemoc z povolání a plnění pracovních úkolů nebo přímá 

souvislost s ním. Následující, čtvrtá kapitola, popisuje okolnosti, za kterých se 

zaměstnavatel může své odpovědnosti zcela nebo zčásti zprostit a kapitola pátá, 

nejobsáhlejší, se podrobněji zabývá jednotlivými druhy náhrad, které jsou v případě 

škodné události poskytovány. Nároky poškozených jsou kryty zákonným pojištěním 

odpovědnosti zaměstnavatele, které rozebírám v kapitole šesté.

Protože nyní účinná úprava odškodňovaní pracovních úrazů a nemocí z povolání je 

pouze provizoriem, podle kterého je nutné se řídit jen do nabytí účinnosti úpravy 

úrazového pojištění zaměstnanců, zabývám se v kapitole sedmé rovněž novou úpravou 

obsaženou v zákoně o úrazovém pojištění zaměstnanců č. 266/2006 Sb., který má nabýt 

účinnosti k 1. 1. 2013. V této kapitole se snažím objasnit důvody přijetí tohoto zákona 

a pokouším se o celkové zhodnocení změn, které přinese. Nadto se zabývám otázkou, 

zda se zákon vůbec kdy stane účinným a jaké jsou jiné varianty řešení. 
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V poslední kapitole bylo mým cílem ukázat, jak se v posledních letech vyvíjel 

počet pracovních úrazů a nemocí z povolání v České republice.
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ZUSAMMENFASSUNG

Als Thema meiner Diplomarbeit, habe ich „Die Haftung für Schaden bei 

Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten“ gewählt. Ich nehme an, dass es sich um sehr 

aktuelles Thema handelt, insbesondere im Hinblick auf die ständig verlaufende 

Diskussion betreffend der Weise, wie man die Schäden, die der Arbeitnehmer infolge 

des Arbeitsunfalls oder der Berufskrankheit erlitten hat, entschädigen sollte.

Insgesamt wird die Arbeit in acht Kapitel und einzelnen Unterkapitel eingeteilt. Die 

ersten zwei Kapitel bilden eine allgemeine Einführung in die Problematik. Das erste 

betont die Bedeutung von Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer (Bedeutung von 

Prävention) und berührt sich so die Frage der Sicherheit und des Schutzes der 

Gesundheit bei der Arbeit. Zweites Kapitel erläutet die Auffassung der 

Verantwortlichkeit im Recht allgemein und ihre Auffassung im Arbeitsrecht, was dazu 

beitragen sollte, ein geschlossenes Bild über die Problematik der Haftung für Schaden 

bei Arbeitsunfällen und Berufskrenkheiten zu schaffen.

Tragenden Teil meiner Arbeit bildet die aktuell wirksame Regelung der 

Entschädigung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, die aber als zeitweilig 

betrachtet wird und deshalb wird sie in den Übergangsbestimmungen des Gesetzes Nr. 

266/2006 GBl., Arbeitsgesetzbuch, enthalten. Diese Regelugn basiert auf der objektiven 

Haftung des Arbeitgebers für Schaden bei Arbeitsunfällen und Berufskrenkheiten, deren

Wesen und Voraussetzungen ihrer Entstehung das dritte Kapitel erklären sollte. Den 

wesentlichen Bestandteil dieses Kapitels bilden die Grundcharakteristiken der 

wichtigsten Begriffe, also der Begriffe Arbeitsunfall, Berufskrankheit und Erfüllen der 

Arbeitsaufgaben oder der direkte Zusammenhang mit ihm. Das folgende, vierte Kapitel, 

beschreibt die Umstände, unter welchen sich der Arbeitgeber von seiner Haftung völlig 

oder teilweise entbinden kann und das fünfte, umfangreichste, Kapitel, befasst sich 

ausführlich mit einzelnen Arten der Ersatz, die im Falle des schädlichen Ereignisses 

gewährt werden. Die Ansprüche der Beschädigten sind durch die gesetzliche 

Versicherung der Haftung des Arbeitgebers gedeckt, welche wird im sechsten Kapitel 

besprochen.

Weil die zurzeit wirksame Regelung der Entschädigung von Arbeitsunfällen und 

Berufskrankheiten als Provisorium betrachtet wird, welches wir nur bis Inkraftreten von 



- 116 -

Regelung der Unfallversicherung der Arbeitnehmer befolgen müssen, befasse ich mich 

im siebten Kapitel auch mit neuer Regelung, die im Gesetz über der Unfallversicherung 

der Arbeitnehmer Nr. 266/2006 GBl., das am 1. 1. 2013 in Kraft treten sollte, beinhaltet 

ist. In diesem Kapitel bemühe ich mich um die Erläuterung der Gründen für die 

Annahme dieses Gesetzes und ich versuche die Gesamtbewertung der Änderungen, die 

das Gesetz bringt, liefern.

Im letzten Kapitel wollte ich zeigen, wie sich in den letzten Jahren die Zahl von 

Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten in der Tschechischen Republik entwickelt hat.
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ABSTRACT

I have decided to devote my thesis to the topic of “Liability for damage regarding 

occupational accidents and illness”. I consider this problem as very actual, especially 

regarding currently held debates on particular ways how the damages should be paid in 

order to compensate a work injury or an occupational disease. 

As a whole, the work is divided into eight chapters and their sub-chapters. The first 

two chapters consist of a general introduction into the topic. The very first of them 

focuses on the importance of employees’ health protection (the importance of 

prevention) and tackles some questions of safety and health protection at work. The 

second chapter sheds light the concept of duty in law in general and in labour law in 

order to create a general picture of the problem of damages duty of work injuries and 

occupational diseases.

The major part of my work is devoted to the currently used legislation on damages 

of work injuries and occupational diseases, which is however understood as temporary 

and thus is included in provisional law enactments no. 262/2006 Coll. of the Labour 

Law Code. It is based on objective damage duty held by the employer to a harm caused 

by a working injury or an occupational disease. Its basis and preconditions of its 

emergence are described in the third chapter. An important part of this chapter consists 

of general explanation of the most important terms, such as occupational accident, 

occupational illness, fulfilling working tasks and direct connection between them. Next, 

the fourth chapter describes conditions in which an employer can fully or partly free 

himself from his damage duties. The fifth chapter, which is also the most contentious 

one, describes in detail particular types of compensations that are available in the case 

of above-described event. Demands of the harmed ones are covered by obligatory 

insurance of duty of the employer, which is further analysed in the sixth chapter.

The currently used legislation on damages of occupational accidents and 

occupational illnesses is only provisional, valid only until the new legislation on 

employees’ health insurance comes into effect. Thus, in the seventh chapter, I analyse 

the new legislation included in the law on employees’ health insurance no 266/2006 

Coll., that will come into effect on 1. 1. 2013. In this chapter, I try to shed light on the 

reasons that led to adoption of this law and I attempt to depict changes this law brings. 
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Moreover, I am asking there whether the new law will actually ever come into effect 

and what are its alternatives.

In the last chapter, my aim is to show the last years’ development in numbers of 

working injuries and occupational diseases in the Czech Republic.
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